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 ثِ ًبم خذا

 استبًذارد اٗراى ٖهلآضٌبٖٗ ثب سبزهبى 

 اٗلاى، ٤ٌٓتٖ ٍ تغم٘مبت اًتبًـاكؿ هؤًٌٔ كاتهمل ٍ لَاً٘ي آالط لبًَى 3هبؿٓ  ٗه ثٌـ هَرت ثِ اٗلاى اًتبًـاكؿ ٖهلًبمهبى 

ِ  كا )كًوٖ( اٗرلاى  ٖهلاًتبًـاكؿّبٕ  ًِل ٍ تـٍٗي ت٤٘٘ي، وِ ٍٟ٘فٔ اًت وَِك كًوٖ هلر٢ تٌْب 1371 هبُ ثْوي هَٔة  ثر

  .ؿاكؿ ٣ْـُ

ن ٍ هؤًٌربت  ور ٠ًرلاى هلا ٓربعت  ،بكٌُبًبى ًربمهبى وت ام وهل ٖفٌ ّٕب َىٌ٘٘ووّبٕ هؾتلف ؿك ي اًتبًـاكؿ ؿك عَمُٗتـٍ

، ٕـ٘ر ٚ تَلٍٗ ثب تَرِ ثِ ُرلا  ٖهلَُؿ ٍ وَُِٖ ّوگبم ثب هٔبلظ آگبُ ٍ هلتجٚ اًزبم هٖ ٍٕ التٔبؿ ٕـ٘، تَلٖ، پو٣ٍِّٖلو

ٌٌرـگبى،  وٌٌرـگبى، هٔرل   وـ٘ٓربعجبى عرك ٍ ًفر٢، ُربهل تَل     ٔت آگبّبًرِ ٍ هٌٔرفبً  وٍ تزبكٕ اًرت ورِ ام هِربك    ٍٕكآفٌ

ٖ   ٍ غ٘ل ٖؿٍلت ٕبّ آى، ًْبؿّب، ًبمهٍٖ تؾٔٔ ٖن ٣لوووٌٌـگبى، هلآبؿكوٌٌـگبى ٍ ٍاكؿ َ َ ُ٘رَؿ. پر  ؿٍلترٖ عبٓرل هر ي ًٗر

بفرت  ُٗرَؿ ٍ پري ام ؿك  ٖ هلثَٙ اكًرب  هر   ّٕب َىٌ٘٘وو ًٕف٢ ٍ ا٣٘بٕثِ هلار٢ ف ٖاٗلاى ثلإ ٠ًلؽَاّ ٖهل ٕاًتبًـاكؿّب

صربح ٍ  ( اٗلاى ٖ)كًو ٖهلثِ ٣ٌَاى اًتبًـاكؿ  ،تٗهلتجٚ ثب آى كُتِ ٛلط ٍ ؿك َٓكت تَٔ ٖهل ٔت٘ووٌِْبؿّب ؿك ٠ً٘لّب ٍ پ

 َُؿ.ٖهٌتِل ه

ْ ٘ر٘ ت ٗرَاثٚ ت٤ ًٗ٘ن ثب ك٣ب ٓالطفٕهٌـ ٍ  ٣اللِ ّٕب آىِ هؤًٌبت ٍ ًبمهو ٖٗي اًتبًـاكؿّبًََٗ ٘پ وٌٌرـ  ٖ ِ هر ٘ر ي ُرـُ ت

َ   ٖثلكً ،ٛلط ٖهلؿكوو٘تِ  ٖ    اٗرلاى  ٖهلر  ت، ثرِ ٣ٌرَاى اًرتبًـاكؿ   ٍٗ ؿكٓرَكت تٔر ـ   صربح ٍ هٌتِرل هر ت، ٘ر ي تلتُٗرَؿ. ثر

اًرتبًـاكؿ هلثرَٙ    ٖهل ٔي ٍ ؿك وو٘تٗتـٍ 5 كٓاٗلاى ُوب ٖهلاًتبًـاكؿ  كات هملِ ثل اًبى وَُؿ ٖه ٖتلم ٖهل ٖٗاًتبًـاكؿّب

 ـُ ثبُـ.٘ت كًٗثِ تَٔ َُؿٖ ل هى٘تِاٗلاى اًتبًـاكؿ  ٖهلؿك ًبمهبى ِ و

(ISO) اًتبًـاكؿ ٖالولل يً٘بمهبى ث ٖآل ٕلاى ام ا٣٘بٗاؿ اًتبًـاك ٖهلًبمهبى 
 2(IEC) الىتلٍتىٌ٘ره الوللٖ  ووٌَ٘٘ى ث٘ي ،1

(OIML) ٌُبًٖ لبًًَٖ الوللٖ اًـامُ ٍ ًبمهبى ث٘ي
ٖ  4اًت ٍ ثِ ٣ٌَاى تٌْب كاثٚ 3 (CAC) ووٌَ٘٘ى وـوي غرقاٗ

ؿك وِرَك   5

ـ ٍ٘ ً ٖلر وٚ ٗاٗلاى ٗوي تررَرِ ثرِ ُرلا    ٖهل ٕي اًتبًـاكؿّبٗوٌـ. ؿك تـٍ ف٤بل٘ت هٖ ي ِٗرَك، ام آؽرل  وؽربّ   ّٕرب ٕ بمهٌر

 َُؿ. گ٘لٕ هٖ ثْلُ ٖالولل ي٘ث ٕرْبى ٍ اًتبًـاكؿّب ٍٖ ٤ٌٓت ٖ، ف٣ٌٖلو ّٕب ِلفت٘پ

وٌٌـگبى، عفرٞ ًرالهت    ت ام هٔل ُٗـُ ؿك لبًَى، ثلإ عوب ٌٖ٘ثَ ٘ي پٗت هَامٗتَاًـ ثب ك٣بٖ لاى هٗاًتبًـاكؿ ا ٖهلًبمهبى 

ام  ٖث٤٘ر  ٕررلا ، إٍ التٔربؿ  ٖٜر ٘هغ ٌرت ٗت هغٔرَتت ٍ هالع٠ربت م  ٘ر فوٌ٘ربى ام  ٘، عَٔ  اٛوٍٖ ٣وَه ٕفلؿ ٖوٌٍٗ ا

 ٕاٗلاى كا ثلإ هغَٔتت تَل٘ـٕ ؿاؽل وَِك ٍ/ٗب الالم ٍاكؿاتٖ، ثب تَٔٗت ُرَكإ ٣ربلٖ اًرتبًـاكؿ، ارجربك     ٖهلاًتبًـاكؿّبٕ 

ٍ  ٖٓربؿكات  ٕبتّرب واًرتبًـاكؿ   ِٕرَك، اررلا  وهغٔرَتت   ٕثرلا  ٖالوللر  ي٘ثر  ٕعفٞ ثبماكّرب  ه٠ٌَك ثِ تَاًـ ٖ. ًبمهبى هوٌـ

ٍ هؤًٌربت ف٤رب  ؿك    ّب آىٌٌـگبى ام ؽـهبت ًبمهو ثِ اًتفبؿُ ثؾِ٘ـىٌبى ٘ثلإ اٛو صٌ٘ي ّن. وٌـ ٕآى كا ارجبك ٕثٌـ ؿكرِ

ُ ٗ، آمهبٖٜ٘هغ ٌتٗت مٗلٗت ٍ هـ٘فو٘ت ٗلٗهـ ّبًٌٕ٘تن ٖگَاّ ٍ ٓـٍك ٕن٘، هوٖهِبٍكُ، آهَمٍ، ثبمكً ٌٔ٘مه ّرب ٍ   ِرگب

ٍ هؤًٌبت كا ثل اًربى ٗرَاثٚ ٠ًربم     ّب آىگًَِ ًبمه يٗاًتبًـاكؿ ا ٖهلًبمهبى ًٍبٗل ًٌزَ،  (بل٘جلاًَ٘ى)وهلاون ٍاًٌزٖ 

 ّرب  آىلؿ ىر ا٣ٜب ٍ ثل ٣ول ّب آىت ثِ ٘ـ ٓالعٌٗ٘بهٔ تأ٘ٚ تمم، گَاّٗوٌـ ٍ ؿك َٓكت اعلام ُلا هٖ ٖبثٗلاى اكمٗت ا٘ـ ٓالعٗ٘تأ

 ٕبكثلؿور مبت ٘نات گلاًجْب ٍ اًزبم تغمبك فل٘ي ٣٘٘ل ًٌزَ، ت٤ٗبّب، ٍاًٌزٖ ًٍبٗى ٖالولل ي٘ذ ؿًتگبُ ثٗ. تلٍوٌـ  ه٠ًٖبكت 

 .اًت ًبمهبىي ٗف اٗاٗلاى ام ؿٗگل ٍٟب ٖهل ًٕٜظ اًتبًـاكؿّب ٕاكتمب ٕثلا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کو٘سَ٘ى فٌٖ تذٍٗي استبًذارد

 «استفبدُ  راٌّوبٕالساهبت ثِ ّوراُ  -هذٗرٗتّبٕ  س٘ستن – تسْ٘التهذٗرٗت »

 

 سوت ٍ/ٗب هحل اضتغبل: رئ٘س:

 عٌي، ماؿُ ه٘لمائٖ

 (تَل٘ـ ٤ٌٓتٖ -وبكٌُبًٖ هٌْـًٖ ٌٓب٢ٗ)

 ٌٓب٢ٗ ؿكٗبٖٗ ُْ٘ـ ؿكٍُِٖٗلوت 

  

  دث٘ر:

 ًَُ٘ي، ًبٗبًٖ

 (ٌٓب٢ٗ -وبكٌُبًٖ اكُـ هٌْـًٖ ٌٓب٢ٗ)

 ّلهنگبىاًتبى  اًتبًـاكؿاؿاكُ ول 

  

  )اًبهٖ ثِ تلت٘ت علٍ  الفجب( اعضب:

 اًوب٣٘لٖ، عو٘ـ 

   ()ؿوتلٕ هٌْـًٖ ٌٓب٢ٗ

 ُوب  –تْلاى ٍاعـ ؿاًِگبُ آماؿ اًالهٖ  -٣َ٘ ّ٘ئت ٣لوٖ

  

 اًوب٣٘لٖ، ًوِ٘

 )وبكٌُبًٖ اكُـ هـٗلٗت ؿٍلتٖ(

 اؿاكُ ول اًتبًـاكؿ اًتبى اكؿث٘ل 

  

 اٍعـٕ، افِ٘ي 

   ٕ مكا٣رت ٍ آرالط    -)وبكٌُبًٖ اكُرـ هٌْـًرٖ وِربٍكم

 ًجبتبت(

 ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى -هلون اًـامُ ٌُبًٖ

  

 هغٌي، ثْلاهٖ

 (ٌٓب٢ٗ-وبكٌُبًٖ هٌْـًٖ ٌٓب٢ٗ)

 ُلوت ٌٓب٢ٗ ؿكٗبٖٗ ُْ٘ـ ؿكٍِٖٗ

  

 ٣فت، رَؿاك

 (ٌٓب٢ٗ پل٘ول -وبكٌُبًٖ اكُـ هٌْـًٖ پل٘ول)

 اؿاكُ ول اًتبًـاكؿ  اًتبى ّلهنگبى

  

  ًوِ٘، رْبًِبّٖ صْبكگٌجـٕ

 (هـٗلٗت ثبمكگبًٖوبكٌُبًٖ )

 ّلهنگبىاًتبًـاكؿ اًتبى اؿاكُ ول 

  

 ً٘بهه ، عبرٖ ٗؾضبلٖ

 هٌْـًٖ ٌٓب٢ٗ()ؿوتلٕ 

 ؿاًِگبُ تْلاى  -٣َ٘ ّ٘ئت ٣لوٖ

  

   ٠٣٘ن، ؽبؿهٖ ثبغٌتبًٖ

اًتؾربة ٍ ٌُبًربٖٗ   -هَٕكهٌْـًٖ هتبل وبكٌُبًٖ اكُـ)

 (هَاؿ

 ٣َ٘ هٌتمل
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 سوت ٍ/ٗب هحل اضتغبل: )اًبهٖ ثِ تلت٘ت علٍ  الفجب( اعضب:

 عزت، ؿتكاهٖ

 (٤ٌٓتٖتَل٘ـ  -وبكٌُبًٖ هٌْـًٖ ٌٓب٢ٗ)

 ُلوت اثلاى ؿاًَ

  

 كٍط ثؾِبى، ًبهبى

 )وبكٌُبًٖ هٌْـًٖ هىبً٘ه(

 ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى - اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ ؿفتل تـٍٗي

  

 هلٗن، ًبكثبًٖ

 (إف٘نٗه ٌّتِ   -ف٘نٗهوبكٌُبًٖ اكُـ )

 اؿاكُ ول اًتبًـاكؿ اًتبى ّلهنگبى

  

 گلٌٍَ، ًبٗبًٖ

 (ثبماكٗبثٖ-ارلاٖٗوبكٌُبًٖ اكُـ هـٗلٗت )

 ُلوت ٌٓب٢ٗ وِتٖ ًبمٕ ٠٣٘ن گٌتلٍ ّلهن

  

 هلِٗ٘، ُبّٖ

 (هـٗلٗت ٤ٌٓتٖوبكٌُبًٖ اكُـ )

 هـٗلٗت تَل٘ـ ثلق اًتبى ّلهنگبىُلوت 

  

  ُبّ٘ي، اه٘ل

 ٌٓب٢ٗ( -وبكٌُبًٖ اكُـ هٌْـًٖ ٌٓب٢ٗ)

 ًبمهبى هلٖ اًتبًـاكؿ اٗلاى -ؿفتل اكمٗبثٖ و٘ف٘ت وبت ٍ ؽـهبت 

  

 آفكٓبئو٘بى، 

 ثبماكٗبثٖ ث٘ي الولل( -هـٗلٗت ثبمكگبًٖ)ؿوتلٕ 

  اًزوي هـٗلٗت اٗلاى

  

 هٌَٔك، ٓـالت

 ٌٓب٢ٗ( -وبكٌُبًٖ اكُـ هٌْـًٖ ٌٓب٢ٗ)

 ٌٓب٢ٗ ؿكٗبٖٗ ُْ٘ـ ؿكٍِٖٗ ُلوت

  

 الْبم، ٛجٌٖ

 (ٌٓب٢ٗ -وبكٌُبًٖ اكُـ هٌْـًٖ ٌٓب٢ٗ)

 ٣َ٘ هٌتمل

  

 ُْبة الـٗي، ماؿُ ٣جبى

 (تجـٗل اًلهٕ -هىبً٘ه)وبكٌُبًٖ اكُـ هٌْـًٖ 

 ٣َ٘ هٌتمل 

  

 ماؿُ، هغوـ و٤ٌبًٖ

 ٌٓب٢ٗ( -)وبكٌُبًٖ اكُـ هٌْـًٖ ٌٓب٢ٗ

 ٌٓب٢ٗ ؿكٗبٖٗ ُْ٘ـ ؿكٍِٖٗ ُلوت

  

 ً٘ـ عو٘ـ، ه٘لعٌٌٖ٘تٗك 

 )ؿوتلٕ هٌْـًٖ ًبؽت ٍ هـٗلٗت ٣ول٘بت(

  ؿاًِىـُ فٌٖ ٍ هٌْـًٖ گلپبٗگبى   -٣َ٘ ّ٘ئت ٣لوٖ

  

 ؿاكٍَٗ، هغوَؿٕ

 تجـٗل اًلهٕ( -هٌْـًٖ هىبً٘ه  وبكٌُبًٖ اكُـ)

 ثلق اًتبى ّلهنگبى ُلوت هـٗلٗت تَل٘ـ 

  

  هغٌي، هغوـ ٣ل٘ناؿُ فلًٌگٖ

 (وبكٌُبًٖ هٌْـًٖ وِتٖ ًبمٕ)

 ُلوت ٌٓب٢ٗ وِتٖ ًبمٕ ٠٣٘ن گٌتلٍ ّلهن
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 سوت ٍ/ٗب هحل اضتغبل: )اًبهٖ ثِ تلت٘ت علٍ  الفجب( اعضب:

 اه٘ي، عٌٌٖ٘هْـٕ 

 ًبمُ وِتٖ(-وِتٖ ًبمٕوبكٌُبًٖ اكُـ هٌْـًٖ )

 ٣َ٘ هٌتمل 

  

 هٌ٘ب، ًبٓلٕ

 (MBAوبكٌُبًٖ اكُـ )

 اًتبى ّلهنگبى اًتبًـاكؿاؿاكُ ول 

  

 ٍٗراستبر:
 

 اٍعـٕ، افِ٘ي 

مكا٣ت ٍ آالط  -)وبكٌُبًٖ اكُـ هٌْـًٖ وِبٍكمٕ

 ًجبتبت(

 اًتبًـاكؿ اٗلاىًبمهبى هلٖ  -هلون اًـامُ ٌُبًٖ
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 هـاٍم  ثْجَؿ  2-10

  لاًِِ٘گ٘پ لـاهبتا 3-10
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 ٙ 

 گفتبر پ٘ص

ًَٗي آى  وِ پَ٘« اًتفبؿُكاٌّوبٕ الناهبت ثِ ّولاُ  -ّبٕ هـٗلٗت ًٌ٘تن- تٌْ٘التهـٗلٗت »اًتبًـاكؿ 

إ ثِ ٣ٌَاى اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى  الوللٖ/هٌٜمِ ّبٕ هلثَٙ ثل هجٌبٕ پقٗلٍ اًتبًـاكؿّبٕ ث٘يؿك ووٌَ٘٘ى

ؿٌٍٗت ٍ صْل  تِْ٘ ٍ تـٍٗي ُـُ، ؿك 5، اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكٓ 7ثِ كٍٍ اُبكُ ُـُ ؿك هَكؿ الف، ثٌـ 

تَٔٗت ُـ. اٌٗه اٗي  21/11/1398هَكػ  هـٗلٗت و٘ف٘تاًتبًـاكؿ ارالًِ٘ وو٘تٔ هلٖ  ٍ ًَه٘ي

لبًَى آالط لَاً٘ي ٍ هملكات هؤًٌِ اًتبًـاكؿ ٍ تغم٘مبت ٤ٌٓتٖ  3اًتبًـاكؿ ثِ اًتٌبؿ ثٌـ ٗه هبؿٓ 

 َُؿ. ، ثِ ٣ٌَاى اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى هٌتِل ه1371ٖاٗلاى، هَٔة ثْوي هبُ 

ًبؽتبك ٍ َُ٘ٓ  -)اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى 5اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى ثل اًبى اًتبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ُوبكٓ 

ّبٕ هلٖ ٍ رْبًٖ ؿك مهٌِ٘  ًَُـ. ثلإ عفٞ ّوگبهٖ ٍ ّوبٌّگٖ ثب تغَتت ٍ پِ٘لفتًگبكٍ( تـٍٗي هٖ

٠ًل ؽَاٌّـ ُـ ٍ ّل پٌِْ٘بؿٕ وِ ٌٓب٢ٗ، ٣لَم ٍؽـهبت، اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى ؿك َٓكت لنٍم تزـٗـ

ثلإ آالط ٗب تىو٘ل اٗي اًتبًـاكؿّب اكائِ َُؿ، ؿك ٌّگبم تزـٗـ٠ًل ؿك ووٌَ٘٘ى فٌٖ هلثَٙ، هَكؿ تَرِ 

 ثٌبثلاٗي، ثبٗـ ّوَاكُ ام آؽلٗي تزـٗـ٠ًل اًتبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى اًتفبؿُ ولؿ.للاك ؽَاّـ گلفت. 

ٍ تِْ٘ ٍ تـٍٗي ُـُ « ه٤بؿ  ٗىٌبى»ثِ كٍٍ مٗل  الوللٖ تبًـاكؿ ث٘ياٗي اًتبًـاكؿ هلٖ ثل هجٌبٕ پقٗلٍ اً

 هنثَك الوللٖ ثبُـ ٍ ه٤بؿ  ٗىٌبى اًتبًـاكؿ ث٘يُبهل تلروِ تؾٖٔٔ وبهل هتي آى ثِ مثبى فبكًٖ هٖ

 اًت:

ISO 41001:2018 - Facility management - Management systems- Requirements with guidance 

for use. 
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   هقذهِ

 کل٘بت 1-0

التٔبؿ رَاه٢،  ٍكٕ ٍ ثْلُ وبكآٖٗ ؿك گقاكٕتبح٘له٠ٌَك ثِ كا  ّب كُتِهزو٣َِ  1(FM) تٌْ٘التـٗلٗت ه

ٍ ؿكًتٖ  تيثل ًالهتٖ، FM  .وٌـ هٖ ٗىپبكصِ هغ٘ٚ، ثب افلاؿت٤بهل ًغَُ صٌ٘ي  ٍ ّن ّب ىبًبمهّب ٍ  اًزوي

 . گقاكؿ هٖ تبح٘لوٌـ،  هٖو٘ف٘ت مًـگٖ ثٌ٘بكٕ ام رَاه٢ ٍ هلؿم رْبى ام ٛلٗك ؽـهبتٖ وِ هـٗلٗت ٍ اكائِ 

ٍرَؿ  ًٜظ رْبًّٖبٕ آى ؿك  ّب ٍ َُُ٘ ٌُبؽت آَ ، إ اًت گٌتلؿُاحل ؿاكإ صٌ٘ي  FMوِ  ؿكعبلٖ

تَاًـ  ّبٖٗ وِ ؿك آى هٖ ٍ كاُ تٌْ٘التهـٗلٗت ام هِتلن  ٍٖ ؿكو تفٌ٘لثلإ اٗي اًتبًـاكؿ هجٌبٖٗ . ًـاكؿ

 ؿّـ. ٕ هؾتلف ًَؿ ثجؾِـ كا اكائِ هّٖب ىبثِ ًبمه

تمَٗت  ،اًتبًـاكؿ پِت٘جبىعَ٘ك ٗه ًبؽتبك رْبًٖ هِتلن ٍ  ام ٛلٗكFM بماك ثلإ ؽـهبت ت٤ًَِ ث

هَكؿ ًٌزَ اكمٗبثٖ ٍ تَاًـ  هٖ تٌْ٘التهـٗلٗت  ثل هجٌبٕ آى وِ آل هِتلن. اٗي ثؾَ ام ٗه َُؿ هٖ

 آلٖ ٍ ّـ  اٗي اًتبًـاكؿ اًت.  ٣بهل. اٗي ه١ََٗ هٌـ اًت  ثْلُ، للاك گ٘لؿ

ث٘ي ؽَؿُبى ٍ  ؿاكًـ تب ؿٌّـگبى ً٘بم اكائِ ٍ FM ّٕب ىبؿك ٗه هغ٘ٚ كلبثتٖ ؿك ًٜظ رْبًٖ، ًبمه

اكتجبٙ ٣ولىلؿ  ًٌزَّبٕ فٌٗف٢ ثب اًتفبؿُ ام آَ ، هفبّ٘ن ٍ آٜالعبت هِتلن ام رولِ اكمٗبثٖ ٍ  ٛل 

 ثلاًگ٘ناًٌـگٖافناَٗ ًَٜط و٘ف٘ت ؿك ًت٘زِ ٍ هلالجت ثبت ثلؿى ًٜظ رْت . اٗي اًتبًـاكؿ ثلللاك وٌٌـ

 ُـُ اًت.   ؿك ٠ًل گلفتِ تٌْ٘التكلبثت ثلإ اكائِ هـٗلٗت ثل٥َ ًبمهبًٖ ٍ 

 ام: ٌـٌّت ٣جبكتFM ثلإ اًتبًـاكؿ ًٌ٘تن ٗىپبكصِ  هناٗبٕ

 ً٘لٍٕ وبك؛ ؿكًتٖ تي، اٗوٌٖ، ًالهتٖ ٍ ٍكٕ ثْلُثْجَؿ  -

  ؛ؿٍلتٖ ٍ ؽَٖٔٓثؾَ ٕ ّب ىبّب ه٘بى ًبمه ٍ كٍٍثْجَؿ اكتجبٙ الناهبت  -

   ؛ّب ىبًبمهًَؿ - ّنٌِٗ تغل٘ل احلثؾِٖ ؿك ًت٘زِ ثْجَؿٍ  وبكآٖٗثْجَؿ  -

  ؛ثْجَؿ پبٗـاكٕ ؽـهت -

 . ّب ىباكائِ ٗه ًبؽتبك هِتلن ثلإ اًَا١ ًبمه -

 : هبٗل اًت ثلإ ّل ًبمهبًٖ اًت وِلبثل اًتفبؿُ  اٗي اًتبًـاكؿ

  ؛ؿّـٕ ٍ ثْجَؿ ْـاك، ًگًبمٕ پ٘بؿُ، كٗنٕ پبِٗكا  FM ًٌ٘تن ٗىپبكصِ -

 ؛اٛوٌ٘بى ٗبثـؽَؿ  هـٗلٗت ا٣الم ُـُهِٖ  ؽٚ ثب ام اًٜجبق -

 :هَاكؿ فٗل احجبت ًوبٗـ ام ٛلٗك كا اًٜجبق ثب اٗي اًتبًـاكؿ -

  ؛اْٟبكٍٕ ؽَؿ وفبٖٗؽَؿ ٗزبؿا -

  ؛اًت فٌٗف٢ ًبمهبى ّبٕ تًَٚ ٛل  ؽَؿ ِ ؿًجب  تبٗ٘ـ اًٜجبقث -

 ؛اًت ًبمهبىؿك تًَٚ ٛل  ؽبكرٖ  ؽَؿ اْٟبكٕ ؽَؿثِ ؿًجب  تبٗ٘ـ  -

                                                 

1- facility management  



 1398 سبلچبح اٍل(: )20597اٗراى ضوبرٓ  هلٖاستبًذارد 

 ن 

 وٌٌـُ گَاّٖ ٗه ًْبؿتًَٚ  تٌْ٘التًبهِ ًٌ٘تن هـٗلٗت  گَاّٖحجت ٗب  /ٍ ثِ ؿًجب  ٓـٍك -

 اًت. ه٤تجل حبلجُؾْ 

 ٕ فراٌٗذرٍٗکرد  2-0

 ثْجَؿ ّوبٌّگٖ ه٘بى اًتبًـاكؿّبٕ ث٘ي الوللٖ رْتكا  ISOت٤ًَِ ؿاؿُ ُـُ تًَٚ كصَة صباًتبًـاكؿ اٗي 

 . گ٘لؿ هٖوبك  هـٗلٗت ثِّبٕ  ًٌ٘تنثلإ  ؽَؿ

ًٌ٘تن  اًتبًـاكؿاحلثؾِٖ ٍ ثْجَؿ ًبمٕ  پ٘بؿُت٤ًَِ، كا ٌّگبم ٕ فلاٌٗـٗه كٍٗىلؿ  اتؾبفاٗي اًتبًـاكؿ 

 .ؿّـ تلٍٗذ هٖاكتمبٕ كٗبٗت هِتلٕ ام ٛلٗك ثلآٍكؿُ ولؿى الناهبت هِتلٕ  ه٠ٌَك ثِ هـٗلٗت 

ٗه ف٤بل٘ت ٗب . ن ؿاكؿِّ ٍاثٌتِ ثهَحل ً٘بم ثِ ٌُبًبٖٗ ٍ هـٗلٗت صٌـٗي ف٤بل٘ت  وبكولؿ ٗه ًبمهبى ثلإ

تَاًـ  هّٖب ثلًٍـاؿّب ثِ ؿكًٍـاؿتجـٗل  اهىبى ه٠ٌَك ثِ  هـٗلٗت ، ثب اًتفبؿُ ام هٌبث٢ ٍّب ف٤بل٘تام إ  هزو٣َِ

ؿكًٍـاؿ ثِ ٣ٌَاى ثِ َٛك هٌتم٘ن  فلاٌٗـٗه  ثلًٍـاؿَٛك ولٖ ثِ  .ؿك ٠ًل گلفتِ َُؿ فلاٌٗـثِ ٣ٌَاى ٗه 

 . اًتث٤ـٕ  فلاٌٗـ

ثلإ اؽق  ّب آىّب ٍ هـٗلٗت فلاٌٗـًبمهبى، ّولاُ ثب ٌُبًبٖٗ، ت٤بهالت  ّب ؿكفلاٌٗـاًتفبؿُ ام ٗه ًٌ٘تن 

 ٌُبؽتِ َُؿ.   «ٕفلاٌٗـكٍٗىلؿ »ثِ ٣ٌَاى ٗه تَاًـ  هٖهٜلَة  پ٘بهـ

ّب ٍ ً٘ن فلاٌٗـؿك ًٌ٘تن هٌتمل  ّبٕفلاٌٗـوٌتل  هـاٍهٖ اًت وِ اكتجبٙ ث٘ي  ،ٕفلاٌٗـٗه هنٗت كٍٗىلؿ 

 . وٌـ هٖكا فلاّن  ّب آىتلو٘ت ٍ ت٤بهل 

 : تبو٘ـ ؿاكؿمٗل  هَاكؿاّو٘ت ٕ ثل كٍٗىلؿصٌ٘ي  َُؿ، هٖاًتفبؿُ  FMٌّگبهٖ وِ ام ًٌ٘تن 

 ٗىپبكصِ؛ كٗنٕ ٛلط فلاٌٗـام ٛلٗك تمبٗب  ؿكن ٍ ثلآٍكؿُ ولؿى الناهبت ًبمهبى  -الف
ّبٖٗ كا  ّنٌِٗ ،ً٘بمّبكا ؿاكؿ وِ ثلإ ثلآٍكؿُ ولؿى  اؽت٘بكؿاكؿ ٍ اٗي ً٘بمٕ وِ ٕ اًت ٌّتبك ،تمبٗبًبمهبى  -ٗبدآٍرٕ

   ًبمهبى اًت. ٣ول٘بتٖٗه ٍاعـ ه٤وَتً ٗه ًوبٌٗـُ هزبم ؿك اٗي ًبمهبى . هتغول َُؿ
 ؛اٗي اًتبًـاكؿ FMًٌ٘تن  10 الٖ 4ٗىپبكصِ ثب ثٌـّبٕ  كٗنٕ ٛلط فلاٌٗـكاثِٜ ث٘ي  -ة

 ٍ ه١ََٗ اكمٗبثٖ ٓـٍك گَاٌّ٘بهِ؛ FMهلتجٚ ثب الناهبت ًٌ٘تن  ًبمٕهٌتٌـ -ح

 ؛وبك وٌت ٍهغ٘ٚ  ؿك ًَٜط هـٗلٗت ثبتتوبم هَاكؿ  -ت

 ّـ ؛  ًٌزَّبٕ ثْجَؿ هـاٍم هجتٌٖ ثل فلاٌٗـ -ث

آغبك تمبٗب ؿك ٗه ًبمهبى  ثب ؿكن ٍ ت٤لٗف ه٤٘بكّبٕ مٗل آلٖ ّبٕفلاٌٗـ، FMًوبَٗ ًٌ٘تن  ثلإ پَ٘

 ًَُـ. هٖ

 (.4هٜبثك ثٌـهٌبًت ) FMؿكن ٍ ت٤٘٘ي ًٌ٘تن  :1سبزهبى هح٘ط کست ٍ کبر

 (.5هٜبثك ثٌـ ) ًبمهبًٍٖ اؽت٘بكات هِٖ  ؽٚ، ّب هٌئَل٘تّب،  ؿكن ًمَراّجرٕ: 

 (.6هٜبثك ثٌـ) ربكّٕبٕ  هِٖ ؽٍٚ  كاّجلؿّٕب، اّـا   ؿكن كٌٗه: رٗسٕ طرح

هٜبثك ٍكٕ ؿك همبثل هٌبث٢ هَرَؿ )آً٘بم ؿك لبلت هبلٖ، ً٘لٍٕ اًٌبًٖ ٍ فٌ ؿكن هٌبث٢ هَكؿپطت٘جبًٖ: 

  (.7ثٌـ

                                                 

1- context of the organization 
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 (.8هٜبثك ثٌـ ) FMاكائِ ؽـهبت ٗىپبكصِ :  عول٘بت

 (.9هٜبثك ثٌـ) ٍكؿُ ولؿى الناهبت ّـ آپبَٗ ٍ ثل، 1وبٍٕ ثٌِْ٘ه٤٘بكّبٕ عولکرد:  ارزض٘بثٖ

 .(10هٜبثك ثٌـ) فلاٌٗـ ثْجَؿ ّبٕاثتىبك ًبمٕ پ٘بؿٌُُبًبٖٗ ٍ ، وبٍٕ ثٌِْ٘ه٤٘بكّبٕ ثلكًٖ ثْجَد: 

ٕ اًت هبّ٘ت هتغ٘ل ثِ ؿل٘لُـُ اًت. اٗي توبٗن كرب١ اٍ ًبمهبى تمبٗب  ثِ ًبمهبىؿك توبم اٗي اًتبًـاكؿ 

ٗب ؽـهبت ؽبكرٖ ؿٌّـگبى  اكائِ، تمبٗبام ٛلٗك وبكوٌبى ؿاؽلٖ ًبمهبى كا  FMؽـهبت  تَاى آى هٖ وِ ؿك

وِ ؿك  َٛك ّوبى. َُؿ وبك گلفتِ هٖ ثِ FMًبمهبى الناهبت اٗي اًتبًـاكؿ ثلإ . ؿاؿاكائِ  اٗي ؿٍتلو٘جٖ ام 

ً٘بمّب كا ثلإ  ثِ كٌٍُٖ ثبٗـ ثب ّن وبك وٌٌـ تبتمبٗب ٍ ًبمهبى  FMًبمهبى  ،ًِبى ؿاؿُ ُـُ اًت 1ُىل 

 وبكٍ   وٌت آلٖٕ ّب ف٤بل٘توِ  FMّبٕ  ّب ٍ َُُ٘ ٍ ت٤ًَِ ً٘بًتآلٖ  وبكٍ   وٌت كاّجلؿ ؿًت٘بثٖ ثِ

َُؿ  اٛالق هٖ FM( ثِ ًبمهبى ثبت هـٗلٗت كؿٍُ  ًبمهبى ) هِؾْ وٌـ.، ًبمؿ هوىي هٖكا تمبٗب ًبمهبى 

 ث٘بى گلؿؿ.تمبٗب ًبمهبى  ثِ ٣ٌَاى وِ اٗيهگل 

 -كٗنٕ ٛلط» ٕ وِ ثِ ٣ٌَاىفلاٌٗـكٍٗىلؿ  كٍٍتَاى ام ٛلٗك  ٣الٍُ ثل اٗي، ثٌـّبٕ اٗي اًتبًـاكؿ كا هٖ

كا PDCA  ًِبى ؿاؿُ ُـُ اًت. 1، هٜلط ولؿ وِ ؿك ُىل َُؿ هٌُٖبؽتِ  (PDCA) «ثلكًٖ ٍ الـام -ارلا

 مٗل تَٓ٘ف ًوَؿ:تَاى ثِ َٓكت ؽالِٓ ثِ ُلط  هٖ

ّبٕ تمم ثلإ اكائِ ًتبٗذ هٜبثك ثب الناهبت هِتلٕ ٍ فلاٌٗـاّـا  ًٌ٘تن ٍ  كٗنٕ پبِٗ(Plan): رٗسٕ طرح

 ًبمهبى؛هِٖ  ؽٚ

 ؛ّبفلاٌٗـًبمٕ  پ٘بؿُ : (Do)اجرا

ٍ وبت ّب، اّـا  ٍ الناهبت ثلإ  هِٖ ؽٚثل ٛجك  وبتّب ّب ٍفلاٌٗـ ًٌزٍَ پبَٗ  :(Check)ثررسٖ

 ًتبٗذ؛   ؿّٖ  گناكٍ

 .فلاٌٗـ اًزبم الـاهبت رْت ثْجَؿ هـاٍم ٣ولىلؿ :(Act)اقذام

 

 

 

 

 

                                                 

1  - benchmarking 
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  تسْ٘التٕ در هذٗرٗت فراٌٗذرٍش رٍٗکرد  -1ضکل

 

 

 

 

 

 

 

  تقبضب سبزهبى 

 تسْ٘التبًٖ ضذُ تَسط هذٗرٗت ٘جکست ٍ کبر اصلٖ پطت راّجرد

 ثْجَؿ -10

 ٘بثٖ ٣ولىلؿُاكم -9

 ٣ول٘بت  -8

 (FMسبزهبى )

 وٌت ٍ وبك  -4

 كاّجلٕ-5

 كٗنٕٛلط-6

 پِت٘جبًٖ -7

  FMراّجرد 

 FMخط هطٖ 

  سبزٕپ٘بدُ

ّبٕ رٗسٕطرح
FM 

 الـام

 ٛلط كٗنٕ 

 ارلا 

 گ٘رٕاًذازُ ثلكًٖ 

 ثْجَد 
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 ثرإ استفبدُ  اٌّوبر الساهبت ثِ ّوراُ –هذٗرٗت ّبٕ  س٘ستن – تسْ٘التهذٗرٗت 

 ّذف ٍ داهٌٔ کبرثرد 1

 وِ ًبمهبى: وٌـ  هٖؿك هَاكؿٕ هِؾْ كا  (FM) تٌْ٘التاٗي اًتبًـاكؿ الناهبت ٗه ًٌ٘تن هـٗلٗت 

 ؿاكؿ.، ً٘بم وٌـ هٖكا پِت٘جبًٖ تمبٗب  ًبمهبى اّـا وِ  FMثِ احجبت اكائِ احلثؾَ ٍ وبكآهـ  -الف

 ًوبٗـ.هـاٍم ثلآٍكؿُ ثِ َٛك كا فٌٗف٢ ٍ الناهبت لبثل ارلا ّبٕ  ً٘بمّبٕ ٛل لٔـ ؿاكؿ   -ة

 لٔـ ؿاكؿ ؿك ٗه هغ٘ٚ كلبثت رْبًٖ پبٗـاك ثبُـ. -ح

ّبٖٗ  ثؾَاًت ٍ لٔـ ثلآى اًت وِ ثلإ توبهٖ ًبمهبى ٗب غ٘لاؽتٔبٖٓ الناهبت هٌـكد ؿك اٗي اًتبًـاكؿ 

هَل٤٘ت رغلاف٘بٖٗ  ٗبؽَٖٔٓ ٍ ثـٍى تَرِ ثِ ١ًَ، اًـامُ ٍ هبّ٘ت ًبمهبى ٗب ثؾَ ؿٍلتٖ  ا٣ن امام آى، 

 لبثل وبكثلؿ ثبُـ.

 . ؿّـ هٖپًَ٘ت الف كاٌّوبٖٗ تىو٘لٖ ثلإ اًتفبؿُ ام اٗي اًتبًـاكؿ كا اكائِ 

 هراجع الساهٖ 2

اكرب١ ؿاؿُ ُـُ اًت.  ّب آىَٓكت الناهٖ ثِ مٗل َٗاثٜٖ ٍرَؿ ؿاكؿ وِ ؿك هتي اٗي اًتبًـاكؿ ثِ ر٢ ؿك هل

وِ ثِ هلر٤ٖ ثب فول تبكٗؼ ؿك َٓكتٖ  ًَُـ.ام اٗي اًتبًـاكؿ هغٌَة هٖتلت٘ت، آى َٗاثٚ رنئٖ ثـٗي

آٍك ًٌ٘ت. ؿك ّب ٍتزـٗـ٠ًلّبٕ ث٤ـٕ آى ثلإ اٗي اًتبًـاكؿ الناماًتِبك اكرب١ ؿاؿُ ُـُ ثبُـ، آالعِ٘

اكرب١ ؿاؿُ ُـُ اًت، ّوَاكُ آؽلٗي تزـٗـ٠ًل ٍ  ّب آىتبكٗؼ اًتِبك ثِ وِ ثـٍى فول  هَكؿ هلار٤ٖ

 آٍك اًت.ّبٕ ث٤ـٕ ثلإ اٗي اًتبًـاكؿ النامآالعِ٘

 مٗل ثلإ وبكثلؿ اٗي اًتبًـاكؿ الناهٖ اًت: ر٢اًتفبؿُ ام هل

 ISO 41011, Facility Management -Vocabulary 2-1

 ٍ تعبرٗف اصطالحبت 3

 .1كٍؿ ثِ وبك هٖ ISO 41011:2015اكائِ ُـُ ؿك  ٗفٜالعبت ٍ ت٤بكاًتبًـاكؿ، آ ٗيؿك ا

 . َُؿ هٖاًتفبؿُ  تٌْ٘التثِ ًٌ٘تن هـٗلٗت اكرب١ ثلإ  « FM»ؿك اٗي اًتبًـاكؿ  آٜالط  ًٌ٘تن  -1ٗبدآٍرٕ 

وٌـ  هٖاُبكُ  FM ثبت هـٗلٗت كؿٍُ  FMثِ ًبمهبى  «ثبت هـٗلٗت كؿُ»ٗب  «ًبمهبى»ؿك اٗي اًتبًـاكؿ آٜالط  -2ٗبدآٍرٕ

 . َُؿؽال  آى ث٘بى  وِ اٗيهگل 

                                                 

 /www.iso.org/obp ٍ www.electropedia.org ّٕب گبُ ٍةؿك  ISO ٍ IECؿك اًتبًـاكؿّبٕ  وبككفتِ ثِآٜالعبت ٍ ت٤بكٗف  -1

 اًت. ؿًتلى اًت.لبثل

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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1-3 سبزهبى  

organization 

    ّب، اؽت٘ربكات ٍ كٍاثٜرٖ ثرلإ ؿًرت٘بثٖ ثرِ اّرـا       ّبٖٗ ثِ ّولاُ هٌئَل٘ت فلؿ ٗب گلٍّٖ ام افلاؿ ثب وبكولؿ

 ثبُـ. ؽَؿ هٖ( 8-3مٗلثٌـ)

ثٌ٘بؿ ، افلاؿ ٓبعت اؽت٘بك، ُلٗه، هًٌَِ تزبكٕ، ثٌگبُ، ًْبهُٖلوت ، ُلوت، 1ُؾْ عم٘مٖ ،هفَْم ًبمهبى -1ٗبدآٍرٕ

، اهب ثِ گ٘لؿ ثلهٖ ؿك، ؿٍلتٖ ٗب ؽَٖٔٓ غ٘لًْبهٖٗب  ًْبهّٖب كا ؽَاُ ثِ َٓكت ثؾَ ٗب تلو٘جٖ ام آى ٗبهًٌَِ  ؽ٘لِٗ ٗب

 َُؿ. آًْب هغـٍؿ ًوٖ
 ؽال  آى ث٘بى َُؿ. وِ اٗيهگل  َُؿ هٖاٛالق  FMًبمهبى ثِ  «ًبمهبى»اٗي اًتبًـاكؿ، آٜالط ؿك  -2ٗبدآٍرٕ

2-3 طرف رٌٗفع   

interested party 

 ؿاك( ًف٢ )ًْبم ٓبعت

پقٗلؿ، ٗب ؽَؿ كا ثتبح٘ل ٗب ام آى گقاكؿ، ث احلف٤بل٘ت ثل ٗه تٔو٘ن ٗب تَاًـ  هٖ( وِ 1-3مٗلثٌـٗب ًبمهبى ) فلؿ

 هتبحل ام آى ثـاًـ. ثِ ٍاًِٜ ٗه تٔو٘ن ٗب ف٤بل٘ت 

3-3 السام   

requirement 

 ، ٣وَهبً، تلَٗغٖ ٗب ارجبكٕ اًت. َُؿ هًٖ٘بم ٗب اًت٠بكٕ وِ ث٘بى 
(، ً٘بم ٗب 2-3مٗلثٌـفٌٗف٢ ) ّبٕ ٛل ( ٍ 1-3مٗلثٌـ٤ٌٖٗ ؿك ٣ل  ٗب كٍِٗ ٣وَهٖ ٗه ًبمهبى ) ،«٣وَهبً تلَٗغٖ» -1ٗبدآٍرٕ

 . اًت٠بك هَكؿ ٠ًل تلَٗغٖ اًت

 .(11-3مٗلثٌـ) هٌتٌـؿك اٛال٣بت  :ثبُـ ثلإ هخب ُـُ ، الناهٖ اًت وِ ث٘بى ُـُ ت٤٘٘يالنام  -2ٗبدآٍرٕ

4-3 س٘ستن هذٗرٗت     

management system 

( 7-3مٗلثٌـّب ) هِٖ ؽٚثلإ ت٤٘٘ي ( 1-3مٗلثٌـهت٤بهل ٗه ًبمهبى )ّن ٗب ب ام ارنإ هلتجٚ ثإ  هزو٣َِ

 .( ثلإ ؿًت٘بثٖ ثِ آى اّـا 12-3مٗلثٌـ) ّبٖٗفلاٌٗـ( ٍ 3-8مٗلثٌـ) ٍ اّـا  
  ثِ ٗه ٗب صٌـ كُتِ تؾٖٔٔ ثپلؿامؿ.تَاًـ  هٖٗه ًٌ٘تن هـٗلٗت  -1ٗبدآٍرٕ

 ٍ ٣ول٘بت اًت.كٗنٕ  ٛلط، ّب هٌئَل٘تٍ ّب  ًمَُبهل ًبؽتبك ًبمهبى، ًٌ٘تن هـٗلٗت  ارنإ ٗه  -2ٗبدآٍرٕ

ّبٕ وبكٕ ؽبّ ٍ ه٤ٌٖ٘ ام ًبمهبى،  هوىي اًت ول ًبمهبى، عَمُ ٗه ًٌ٘تن هـٗلٗت ؽـهبت ؿاهٌِ ُوَ  -3ٗبدآٍرٕ

  .َُؿُبهل كا  ّب ىبًبمهٗب ٗه ٗب صٌـ عَمُ وبكٕ ؿك ه٘بى ٗه گلٍُ ام  ؽبّ ٍ ه٤ٌٖ٘ ام ًبمهبى ّبٕ ثؾَ

 .َُؿ هٖاًتفبؿُ  تٌْ٘التٗلٗت ًٌ٘تن هـاكرب١ ثِ ثلإ  «FMًٌ٘تن »اٗي اًتبًـاكؿ، آٜالط  ؿك -4ٗبدآٍرٕ

 

                                                 

1- Sole-trader 
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5-3 ثبال هذٗرٗت ردُ    

top management 

 .ـٌوٌ هّٖـاٗت ٍ وٌتل   ،ًٜظكا ؿك ثبتتلٗي ( 1-3مٗلثٌـٗب گلٍّٖ ام وبكوٌبى وِ ٗه ًبمهبى ) فلؿ
  وٌـ. تأه٘يكا اؽت٘بكات كا تفَٖٗ ٍ هٌبث٢  ،ؿكٍى ًبمهبىؿك لـكت آى كا ؿاكؿ وِ  ثبت هـٗلٗت كؿُ -1ٗبدآٍرٕ

 ( فمٚ ثؾِٖ ام ٗه ًبمهبى كا پََُ ؿّـ، ؿك اٗي َٓكت آٜالط 4-3مٗلثٌـًٌ٘تن هـٗلٗت ) اگل ؿاهٌِ ُوَ  -2ٗبدآٍرٕ

  .َُؿ هٖ، اٛالق وٌٌـ هٖٖٗ وِ آى ثؾَ ام ًبمهبى كا ّـاٗت ٍ وٌتل  ّب آىثِ ثبت هـٗلٗت كؿُ

ؽال  آى ث٘بى  وِ اٗيهگل  َُؿ هٖاٛالق FM  ٕثبت هـٗلٗت كؿُثِ  «ثبت هـٗلٗت كؿُ»ؿك اٗي اًتبًـاكؿ، آٜالط  -3ٗبدآٍرٕ

  .َُؿ

6-3 اثرثخطٖ   

effectiveness 

 ًت.ا ُهـآ ًتؿ ثِ ُُـ ٕٗنك طٛل دًتبٍٗ  ًـاٗبفتِ تغمك ُُـٕٗنك طٛل ٕف٤بل٘تّب وِ ًٖاه٘ن

7-3 هطٖ   خط 

policy 

 آى ٕثبت هـٗلٗت كؿُتًَٚ َٛك كًوٖ  ثِگًَِ وِ  ( آى1-3مٗلثٌـٗه ًبمهبى )گ٘لٕ  رْتهمبٓـ ٍ 

 ث٘بى ُـُ اًت.  (5-3مٗلثٌـ)

8-3 ّذف   

objective 
 ثِ ؿًت آٗـ.ثبٗـ إ وِ  ًت٘زِ

 كاّجلؿٕ، تبوت٘ىٖ ٗب ٣ول٘بتٖ ثبُـ. تَاًـ  هّٖـ   -1ٗبدآٍرٕ
 ٍ مٌٗت هغٜٖ٘( ٍ  تَاًٌـ ثب عَمُ ّبٕ هؾتلفٖ هلتجٚ ثبٌُـ )هبًٌـ اّـا  هبلٖ، ًالهتٖ ٍ اٗوٌٖ هٖ اّـا  -2ٗبدآٍرٕ

 ثِ وبك كًٍـ.  ((12-3مٗلثٌـ) فلاٌٗـٍ  وبتتَاًٌـ ؿك ًَٜط هتفبٍتٖ )هبًٌـ كاّجلؿٕ، ؿك ًلتبًل ًبمهبى، پلٍهُ،  هٖ
هَكؿ٠ًل، همَٔؿ، ه٤٘بكّبٕ  پ٘بهـّبٕ ؿٗگل ّن ث٘بى َُؿ، ثِ َٛك هخب  ثِ ٣ٌَاى  ثِ َٓكتتَاًـ  هٖ ّـ  -3ٗبدآٍرٕ

 .ٗب ام ٛلٗك اًتفبؿُ ام ًبٗل ٍاهُ ّب ثب ه٤ٌبٕ هِبثِ تٌْ٘الت٣ول٘بتٖ، ثِ ٣ٌَاى ّـ  هـٗلٗت 

 تٌْ٘التثلإ ؿًت٘بثٖ ثِ ًتبٗذ ؽبّ، اّـا  هـٗلٗت  ،(4-3مٗلثٌـ) تٌْ٘التهـٗلٗت ّبٕ  ًٌ٘تن ه٘وَى ؿك -4ٗبدآٍرٕ
 َُؿ. ت٤٘٘ي هٖ(1-3)مٗلثٌـ تًَٚ ًبمهبى  تٌْ٘الت( هـٗلٗت 7-3مٗلثٌـثب ؽٚ هِٖ) ًبمگبك

9-3 رٗسک   

risk 

 .اًت ٣ـم ل٤ٜ٘تتبح٘ل 
 .ثبُـ هٖاًت، اًت٠بك   هَكؿامآًضِ وِ  -هخجت ٗب هٌفٖ -غلا ًتبح٘ل ٣ـم ل٤ٜ٘ت، ا -1ٗبدآٍرٕ

ؿاًَ ؿك هَكؿ ؿاُتي كاثِٜ ثب ؿكن ٗب ؿك  گل ٤ٍٗ٘ت ووجَؿ اٛال٣بت، عتٖ ثِ َٓكت رنئٖ ٣ـم ل٤ٜ٘ت، ث٘بى -2ٗبدآٍرٕ

 ٗه كؽـاؿ ٗب تج٤بت ٍ اعتوب  ٍل١َ آى اًت. 
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          ، مٗلثٌـISO Guide 73:2009گًَِ وِ ؿك اًتبًـاكؿ  ثبلمَُ )ّوبى «كؽـاؿّبٕ»ثِ  ُبكُااغلت ثب  ،كٌٗه -3ٗبدآٍرٕ

                 ، مٗلثٌـISO Guide 73:2009گًَِ وِ ؿك اًتبًـاكؿ  ؽـاؿّب )ّوبىك «تج٤بت».( ٍ اًت ت٤لٗف ُـُ 3-1-5-3

 .َُؿ ّب هِؾْ هٖ ( ٗب تلو٘جٖ ام اٗي.اًت ت٤لٗف ُـُ 3-6-1-3

 ِهلثَٛ «اعتوب  ٍل١َ»كٌٗه اغلت ثل عٌت تلو٘جٖ ام تج٤بت ٗه كؽـاؿ )ُبهل تغ٘٘لاتٖ ؿك ُلاٗٚ( ٍ  -4ٗبدآٍرٕ

 . َُؿ هٖت٤لٗف ُـُ.( ث٘بى  1-1-6-3، مٗلثٌـISO Guide 73:2009)ّوبًگًَِ وِ ؿك اًتبًـاكؿ 

10-3 ضبٗستگٖ   

competence 

 اًت.ؿًت آٍكؿى ًتبٗذ هَكؿ ٠ًل ِ ثلإ ث ّب ؿاًَ ٍ هْبكتوبكگ٘لٕ  ثِتَاًبٖٗ 

11-3   هستٌذاطالعبت  

documented information 

 وٌـ.  اكْٕـًگكا وٌتل  ٍ  ّب آى( النام ؿاكؿ 1-3مٗلثٌـوِ ًبمهبى ) عبٍٕ آى اثناكّبٍٕ  هَكؿً٘بم اٛال٣بت
 . ٍ ام ّل هٌج٤ٖ ثبُـ اثناكّل ُىل ٍ ؿك تَاًـ  هٖ هٌتٌـاٛال٣بت  -1ٗبدآٍرٕ

 ثبُـ: ؿاُتِ ثِ هَاكؿ مٗل  اكرب١ تَاًـ  هٖ هٌتٌـاٛال٣بت  -2ٗبدآٍرٕ

 ؛هلتجٚ (12-3مٗلثٌـ)ّبٕفلاٌٗـ( ُبهل 4-3مٗلثٌـًٌ٘تن هـٗلٗت ) -

 ؛(ًبمٕ هٌتٌـ)ف٤بل٘ت ًبمهبى  ه٠ٌَك ثِ اٛال٣بت اٗزبؿ ُـُ  -

  .ؿًت آهـُ )ًَاثك( َُاّـ هلثَٙ ثِ ًتبٗذ ثِ -

12-3   فراٌٗذ 

process 

 وٌٌـ.  ّب كا ثِ ثلًٍـاؿّب تجـٗل هٖ ّبٕ هلتجٚ ثِ ّن ٗب هت٤بهل وِ ؿكًٍـاؿ ف٤بل٘تام إ  هزو٣َِ

13-3 عولکرد 

performance 

  .اًت ًٌزًَت٘زِ لبثل 
 ثِ ٗبفتِ ّبٕ ووٖ ٗب ٗبفتِ ّبٕ و٘فٖ هلثَٙ ثبُـ. تَاًـ  ه٣ٖولىلؿ  -1ٗبدآٍرٕ

 ّب ىبًبمهٗب  ّب ٍ ٌتنً٘)ُبهل ؽـهبت(،  وبتّب ،(12-3مٗلثٌـّب ) فلاٌٗـ، ّب ف٤بل٘تثِ هـٗلٗت تَاًـ  ه٣ٖولىلؿ  -2ٗبدآٍرٕ

 هلثَٙ ثبُـ.  ( 1-3مٗلثٌـ)

14-3 )فعل(  کردى سپبرٕ ثرٍى   

outsource (verb)  

ٗه  (12-3مٗلثٌـ) فلاٌٗـٗب  وبكولؿثؾِٖ ام  ث٘لًٍٖ( 1-3مٗلثٌـ)ًبمهبى ٗه اٗزبؿ تلت٘جبتٖ وِ ٖٛ آى

 ؿّـ. كا اًزبم هٖ ًبمهبى
 فلاٌٗـٗب وبكولؿ اًت ّلصٌـ وِ ( 4-3مٗلثٌـهٌِ ُوَ  ًٌ٘تن هـٗلٗت )ٗه ًبمهبى ث٘لًٍٖ، ًبمهبًٖ ؽبكد ام ؿا -ٗبدآٍرٕ

 ثلٍى ًپبكٕ ُـُ ؿك هغـٍؿُ ؿاهٌِ ُوَ  ثبُـ. 
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15-3 پبٗص   

monitoring 

  .اًت ( ٗب ٗه ف٤بل٘ت12-3مٗلثٌـ) فلاٌٗـت٤٘٘ي ٤ٍٗ٘ت ٗه ًٌ٘تن، ٗه 
 ، ٠ًبكت ٍ ٗب هِبّـُ ثب ؿلت ثبُـ. ً٘بم ثِ ثلكًٖ اًتهوىي ت٤٘٘ي ٤ٍٗ٘ت ثلإ -ٗبدآٍرٕ

16-3   سٌجص 

measurement 

  .اًت ( ت٤٘٘ي ٗه همـاك12-3مٗلثٌـ) فلاٌٗـ

17-3 هو٘سٕ   

audit 

آى ثِ  اكمُ٘بثٍٖ ًت آٍكؿى َُاّـ ٣ٌٖ٘ ؿِ ثلإ ث هٌتٌـٗبفتِ، هٌتمل ٍ  ( ٠ًبم12-3مٗلثٌـ) ٕفلاٌٗـ

 ًَُـ. ه٤٘بكّبٕ هو٘نٕ ثلآٍكؿُ هٖوِ اًت  َٓكت ٣ٌٖ٘ ثلإ ت٤٘٘ي ه٘ناًٖ
 ٗب  (ٗب حبلج ُؾْ ؿٍم ٗب ُؾْ ًَمؿاؽلٖ )ُؾْ اٍ ( ٗب هو٘نٕ ؽبكرٖ )هو٘نٕ تَاًـ  هٖهو٘نٕ ٗه  -1ٗبدآٍرٕ

 .  ثبُـ كُتِ(عَمُ وبكٕ ٗب تلو٘ت ؿٍ ٗب صٌـ و٘نٕ تلو٘جٖ )ه

ربًت ًبمهبى  ام ًوبٌٗـگٖ ثِ ث٘لًٍٖ( ٗب ام ٛل  ُؾْ 1-3مٗلثٌـٗه هو٘نٕ ؿاؽلٖ ثِ ًٍ٘لِ ؽَؿ ًبمهبى ) -2ٗبدآٍرٕ 

 . گ٘لؿ هٖاًزبم 

 اًـ. ُـُت٤لٗف    ISO 19011َُاّـ هو٘نٕ ٍ ه٤٘بكّبٕ هو٘نٕ ؿك اًتبًـاكؿ  -3ٗبدآٍرٕ

18-3 اًطجبق  

conformity 

 .اًت (3-3مٗلثٌـ) ُـى ٗه النام ثلآٍكؿُ

19-3  اًطجبق   م عذ 

non Conformity 

  .اًت (3-3مٗلثٌـ) ًِـى ٗه النام ثلآٍكؿُ

20-3 اقذام اصالحٖ     

corrective action 

  .اًت ٍ رلَگ٘لٕ ام ثلٍم هزـؿ آى( 19-3مٗلثٌـ)اًٜجبق  م ٣ـ٣لت ٗه عق  الـام ثلإ 

21-3 ثْجَد هذاٍم     

continual improvement 

   .اًت (13-3مٗلثٌـ٣ولىلؿ ) ٕتمباك إثل ًَُُـاكتىل ف٤بل٘ت
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 سبزهبى  هح٘ط کست ٍ کبر 4

1-4 آى  هح٘ط کست ٍ کبرسبزهبى ٍ  ضٌبخت 

تَاًبٖٗ  ثلوِ  ؽَؿ كا ٕكاّجلؿاّـا  ٍ  همبٓـ ثبًبمهبًٖ هلتجٚ  ؿكٍى ًبمهبًٖ ٍ ثلٍىًبمهبى ثبٗـ هٌبئل 

 .ًوبٗـ هٌتٌـٍ احجبت  ت٤٘٘ي، ؿاكؿ، آى احلFM هَكؿ٠ًل ًٌ٘تن پ٘بهـّبٕ ًبمهبى ثلإ ؿًت٘بثٖ ثِ 

2-4 رٌٗفع  ّبٕ طرفً٘بزّب ٍ اًتظبرات  درک 

 وٌـ:  هٌتٌـت٤٘٘ي ٍ هَاكؿ مٗل كا ًبمهبى ثبٗـ 

 ؛ٌّتٌـFM ًٌ٘تن فٌٗف٤ٖ وِ هلتجٚ ثب  ّبٕ ٛل  -

 فٌٗف٢؛ ّبٕ ٛل الناهبت  -

 وٌٌـ؛ ثلًٍـاؿّبٖٗ وِ اٗي الناهبت كا ثلآٍكؿُ هٖ -

 هَكؿً٘بم اًت؛ثلًٍـاؿّب ؿًت٘بثٖ ثِ ثلإ ؿكًٍـاؿّبٖٗ وِ  -

 الناهبت؛كٍم ًگْـاُتي ِ ثثلإ  ٕفلاٌٗـ -

3-4   تسْ٘التتع٘٘ي داهٌِ ضوَل س٘ستن هذٗرٗت  

وٌـ. ٌّگبهٖ وِ ؿاهٌِ  كٗنٕ پبِٗثلإ ت٤٘٘ي ؿاهٌِ ُوَ  ؽَؿ كا  FM  ًبمهبى ثبٗـ عـٍؿ ٍ وبكثلؿ ًٌ٘تن

 للاك ؿّـ:ؿ ٠ًل َكهَاكؿ مٗل كا هًبمهبى ثبٗـ  ،ُوَ  ت٤٘٘ي ُـ

 ؛1-4ؿك مٗلثٌـ ُـُ  اكرب١ ؿاؿًُبمهبًٖ  ؿكٍىٍ بمهبًٖ ً ثلٍىهٌبئل  -

 ؛2-4مٗلثٌـ ُـُ ؿك ؿاؿُ  كرب١الناهبت ا -

 ولؿى ً٘بمّب؛ ٍ هٌبث٢ ثلإ ثلآٍكؿُهـٗلٗتٖ ؿك َٓكت وبكثلؿ ّبٕ  ًٌ٘تنت٤بهل ثب ًبٗل  -

 ؿك ؿًتلى ثبُـ.  هٌتٌـؿاهٌِ ُوَ  ثبٗـ ثِ ٣ٌَاى اٛال٣بت 

FM 4-4 س٘ستن 

كا هٜبثك ثب الناهبت اٗي اًتبًـاكؿ  ْبت٤بهالت آًّبٕ هَكؿً٘بم ٍ فلاٌٗـُبهل  FMًبمهبى ثبٗـ ًٌ٘تن 

 ٍ ثِ َٛك هـاٍم ثْجَؿ ثجؾِـ.  ًوَؿُ ًگْـاكٕ ٍ ًبمٕ پ٘بؿُ، كٗنٕ پبِٗ

 راّجرٕ  5

1-5   راّجرٕ ٍ تعْذ      

  ًِبى ؿّـ: FMثبٗـ ام ٛلٗك اًزبم هَاكؿ مٗل كاّجلٕ ٍ ت٤ْـ ؽَؿ كا ؿك اكتجبٙ ثب ًٌ٘تن  ثبت هـٗلٗت كؿُ

 تمبٗب كاّجلؿٕ ًبمهبى گ٘لٕ  رْتاًـ ٍ ثب  ُـُ كٗنٕ پبِٗ FMاّـا  ٍ هِٖ  ؽٚ وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 ٌّتٌـ؛ًبمگبك 

 ًبمهبى؛ وبكٍ   وٌتّبٕ فلاٌٗـك ؿ FMٍ پِت٘جبًٖ الناهبت ًٌ٘تن ٗىپبكصگٖ عَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -
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 ؛٢FM هَكؿً٘بم ًٌ٘تن هٌبث ؿك ؿًتلى ثَؿى عَٔ  اٛوٌ٘بى ام -

 ؛FMاحلثؾَ ٍ اًٜجبق ثب الناهبت ًٌ٘تن  تٌْ٘التاّو٘ت هـٗلٗت  تفْ٘ن -

 ؛    تمبٗب ًبمهبى ٕثبت هـٗلٗت كؿُاكتجبٙ ثب  -

عبٓل  وِ ؿك اٗي اًتبًـاكؿ آهـُ اًت، FMن ًٌ٘تاًت٠بك  هَكؿ پ٘بهـّبٕ وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 ؛َُؿ هٖ

 وٌٌـ؛ ّوىبكٕ هٖ FMّـاٗت ٍ پِت٘جبًٖ ام افلاؿٕ وِ ثلإ احلثؾِٖ ًٌ٘تن   -

 ثؾِٖ ًبمهبى؛ ّوىبكٕ ه٘بىّوبٌّگٖ ٍ  -

پِت٘جبًٖ ام ، هؾتلف ٍٟبٗفًبمٕ  ٗىپبكصِ ،ًبمهبًٖ اؽالق اكتجبٛبت،ْجَؿ هـاٍم ؿك ًَآٍكٕ، تلٍٗذ ث -

 ًبمهبى ٍ هـٗلٗت هٌئَ ؛ اّـا  

ؿك گًَِ وِ  كاّجلٕ آًبى، آى احجبتثلإ  هلتجٚ ّبٕ هـٗلٗتٖ ًمَؿاكإ اُؾبّ پِت٘جبًٖ ام ًبٗل  - 

 ّبٕ هٌئَل٘ت آًبى ه٣ََٗ٘ت ؿاكؿ؛ عَمُ

ثب كٍٗىلؿ ًبمهبى ثلإ  FMهـٗلٗت كٌٗه ؿك  اًتفبؿُ ثلإ كٍٗىلؿ هَكؿ وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 اًت. كاًتب ّنهـٗلٗت كٌٗه 
گًَِ تفٌ٘ل ًوَؿ وِ ثِ ه٤ٌبٕ  تَاى ؿك ه٤ٌبٕ ٢ًٍ٘ آى، اٗي ؿك اٗي اًتبًـاكؿ كا هٖ «وبكٍ   وٌت»ثِ آٜالط  كرب١ا -ٗبدآٍرٕ

 .اًتتمبٗب  هَرَؿٗت ًبمهبىهلثَٙ ثِ  بٓـهمؿك اكتجبٙ ثب  ّب ف٤بل٘تهغَك ثَؿى اٗي 

2-5 هطٖ   خط 

 ًوبٗـ وِ:  كٗنٕ پبِٗكا ثِ ٣ًَٖ  FMهِٖ  ؽٚ ثبٗـ ثبت هـٗلٗت كؿُ

 ثبُـ؛ًبمهبى  همَٔؿ هٌبًت ثب - الف

  ًوبٗـ؛فلاّن  FM اّـا صبكصَثٖ كا ثلإ ت٤٘٘ي  - ة

 هـٗلٗت كٌٗه كا ت٘و٘ي وٌـ؛ - ح

 ت٤ْـ ؿك هَكؿ ثلآٍكؿُ ولؿى الناهبت ثبُـ؛ ؿكثلؿاكًـُ - ت

 ثبُـ؛ FMُبهل ت٤ْـ ؿك هَكؿ ثْجَؿ هـاٍم ًٌ٘تن  - ث

 تبٗ٘ـ ُـُ ثبُـ؛تمبٗب ًبمهبى  پِت٘جبىٍ ٗب  ثبت هـٗلٗت كؿُتًَٚ  - د

 ؛ثبُـ ؿاُتِتٜبثك تمبٗب  ًبمهبىٍ الناهبت ّب  ؽِٔ٘ٔثب  - س

 ؿ ٠ًل للاك ؿّـ؛َككا ه تٌْ٘التٍ ؽَؿ  تٌْ٘التالناهبت وبكثلاى ٍ  ّب ؽِٔ٘ٔ - ط

  ؛ًِبى ؿّـ كا هغلٖ وبكٍ  غ٘ٚ وٌتهثب  ٌبًتته ،هٌبئلثِ  ٍاوٌَصگًَگٖ  - ػ

 ثبٗـ:  تٌْ٘التهـٗلٗت هِٖ  ؽٚٗه 

 ؿك ؿًتلى ثبُـ؛ هٌتٌـثِ ٣ٌَاى اٛال٣بت  -

 ؛َُؿفٌٗف٢ ثِ َٛك ه٠ٌن اثال٥  ّبٕ ٛل ًبمهبى ٍ ًبٗل ِ ث -

 گ٘لؿ؛همتٖ٘ اًت، للاكگًَِ وِ  ، آىٌٗف٢ف ّبٕ ٛل ؿك ؿًتلى  -

 ؛َُؿٍ ٗىپبكصِ  ؿاُتِ ثبُـ ًبمگبكّٕبٕ هلتجٚ ثب ًبمهبى  هِٖ ؽٚثب ًبٗل  -

 ثبُـ؛  ًبمگبككٗنٕ ًبمهبى  ثب ٛلط -
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 هتٌبًت ثبُـ؛ آى ٍ ٣ول٘بت ثب هبّ٘ت ٍ هم٘بى ًبمهبى -

 .گلؿؿكًبًٖ   كٍمِ ٍ ؿك َٓكت لنٍم ث َُؿ گناكٍ ثبت هـٗلٗت كؿٍُ ثِ  إ ؿٍكُ ثبمًگلٕ ًبمٕ، پ٘بؿُ -

3-5 ٍ اخت٘برات سبزهبًٖ ّب هسئَل٘تًقص ّب،  

ّبٕ ًبمهبًٖ فٗلثٚ ت٤٘٘ي  لإ ًمَّب ٍ اؽت٘بكات ؿك ؿكٍى ًبمهبى ث هٌئَل٘ت وِ اٗيثبٗـ ام  ثبت هـٗلٗت كؿُ

 اثال٥ ُـُ اًت، اٛوٌ٘بى عبٓل وٌـ. ٍ 

 :وٌـ ّبٕ مٗل ت٤٘٘يه٠ٌَك ثِ ٍ اؽت٘بكات كا  ّب هٌئَل٘تثبٗـ  ثبت هـٗلٗت كؿُ

 ثب الناهبت اٗي اًتبًـاكؿ اًٜجبق ؿاكؿ؛ FMًٌ٘تن  وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  - الف

كاّجلؿٕ گ٘لٕ  رْتُـُ ثب  كٗنٕ پبِٗ FMٍ اّـافٖ وِ ؿك ًٌ٘تن هِٖ  ؽٚ وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -ة

 ًبمهبى ًبمگبك ثبُـ؛

  ؛َٓكت گ٘لؿ ثبت هـٗلٗت كؿُثِ  FMگناكٍ ٣ولىلؿ ًٌ٘تن  -ح

 ؛اًزبم پقٗلؿ FMاّـا  ٍ هِٖ  ؽٚثب ٍ ًبمگبكٕ آى  FM فلاٌٗـ كٗنٕ پبِٗعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -ت

 ؛ اًزبم گ٘لؿ FMكٗنٕ  ٛلط كٍمكًبًِٖ ث ٍ كٗنٕ پبِٗ -ث

 وِ هَكؿ اًتفبؿُ تأه٘يمًز٘لُ ٍ ّل  ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍهـٗلٗت، ّبٕ  ًٌ٘تن وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -د

 ؛ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ ،وٌـ هٖكا پِت٘جبًٖ  FMًٌ٘تن اّـا  َٛك وبهل تغمك  ثِ

 ؛ُىل گ٘لؿ FMًٌ٘تن ، ا٣تجبك، وفبٗت ٍ احلثؾِٖ هٌبًت ثَؿىعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -س

 ؛ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ ،وٌٌـ كا پِت٘جبًٖ هٖ FMكاّجلؿّبٕ هٌبث٢، ًٌ٘تن  وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -ط

 .ُىل گ٘لؿ FMًٌ٘تن كٍمكًبًٖ ِ گ٘لٕ ٍ ث ، گناكٍبمًگلٕ، ثكٗنٕ پبِٗ -ػ

 رٗسٕ  طرح 6

1-6 ّب فرصتٍ ّب  رٗسکاقذاهبت ثرإ پرداختي ثِ  

ٍ الناهبت  1-4 ُـُ ؿك مٗلثٌـ، ًبمهبى ثبٗـ ثِ ه٠ٌَكّبٕ مٗل، هٌبئل اُبكُ FMًٌ٘تن كٗنٕ  ٛلطٌّگبم 

كا  پلؿاؽتِ َُؿ ّب آىّبٖٗ وِ ً٘بم اًت ثِ  ٍ فلٓتّب  كٌٗهكا ؿك ٠ًل گ٘لؿ ٍ  2-4اُبكُ ُـُ ؿك مٗلثٌـ 

 ت٤٘٘ي وٌـ:

  ؿًت ٗبفت؛ FMهَكؿ ٠ًل ًٌ٘تن  پ٘بهـّبٕثِ تَاى  هٖ وِ اٗي اماٛوٌ٘بى  عَٔ  -

 پِ٘گ٘لٕ ٗب وبَّ تبح٘لات ًبهٜلَة؛ -

 اٜٗلاكٕ؛  ؿك ُلاٗٚ هبؿگٖآٍ  وبكٍ  وٌتعَٔ  اٛوٌ٘بى ام تـاٍم  -

 ؿًت٘بثٖ ثِ ثْجَؿ هـاٍم؛  -

 ًوبٗـ: كٗنٕ  ٛلطًبمهبى ثبٗـ هَاكؿ مٗل كا 

 ّب فلٓتٍ ّب  كٌٗهگلفتي صگًَگٖ تغ٘٘ل اٗي ثب ؿك ٠ًلّب،  ٍ فلٓتّب  كٌٗهپلؿاؽتي ثِ الـاهبت ثلإ  -الف

 گقُت مهبى؛ثب 

  صگًَِ: وِ اٗي -ة
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 وٌـ.  ًبمٕ پ٘بؿُ ٍٗىپبكصِ   FMّبٕ ًٌ٘تن فلاٌٗـالـاهبت كا ؿك  -

 . وٌـ اكمُ٘بثٖاحلثؾِٖ اٗي الـاهبت كا  -

2-6  ّب آىثرإ دست٘بثٖ ثِ رٗسٕ  طرحٍ  تسْ٘التاّذاف هذٗرٗت  

 الناهبت. ًبمهبى ثبٗـ وٌـ كٗنٕ پبِٗ هلتجٍٚ ًَٜط وبكولؿّبٕ فل٣ٖ  ،ّب وبكولؿؿككا  FM ًبمهبى ثبٗـ اّـا 

 ؿك ٠ًل ثگ٘لؿ.كا  FM كٗنٕ ٛلط فلاٌٗـهبلٖ، فٌٖ ٍ ًبمهبًٖ  الناهبت ًبٗل فٌٗف٤بى فٗلثٚ ٍ

 ثبٗـ:  FMاّـا  

 ثبُـ؛كاًتب  ٍ ّن ثب اّـا  ًبمهبًٖ ًبمگبك -الف

 ثبُـ؛ FMهِٖ  ؽٚثب  ًبمگبك -ة

 ؛ ثبٌُـ )ؿكَٓكت اهىبى( ًٌزَلبثل  ،ثَ٘ ام عـ ًبمٕٗب هٌتٌـ ثـٍى ّنٌِٗ -ح

 ؛ـًَُكٍمكًبًٖ ِ ٍ ثكٗنٕ  پبِٗ 2-4ثٌـ مٗل ثب اًتفبؿُ ام ه٤٘بك  -ت

 ؛َُؿ الناهبت وبكثلؿٕ ؿك ٠ًل گلفتِ -ث

 هَكؿ پبَٗ للاك گ٘لًـ؛ - د

 ثال٥ ًَُـ؛اًف٢ هلتجٚ  فٕ ّبٕ ٛل ثِ  - س

 .ـًكًبًٖ َُ كٍمِ ٍ ث ثبمًگلٕ ثِ َٓكت هٌبًت - ط

 عفٞ وٌـ. كا FM ؿك هَكؿ اّـا   هٌتٌـًبمهبى ثبٗـ اٛال٣بت 

 ، ًبمهبى ثبٗـ هَاكؿ مٗل كا ت٤٘٘ي وٌـ: FM صگًَگٖ ؿًت٘بثٖ ثِ اّـا كٗنٕ  ٛلطٌّگبم 

 صِ ص٘نٕ اًزبم ؽَاّـ ُـ؛ -

 ً٘بم ؽَاّـ ثَؿ؛ إ هَكؿ صِ هٌبث٢ ٍ ثَؿرِ -

 صِ وٌٖ هٌئَ  ؽَاّـ ثَؿ؛ -

 ؽَاّـ ُـ؛تىو٘ل  ٍ ثب صِ تَاتلٕ صِ مهبًٖ -

 ـ ُـ؛ٌؽَاّ ًتبٗذ اًزبم اكمُ٘بثٖصگًَِ  -

 تلً٘ن ًَُـ. احلثؾِٖ وبهل ثَؿى ٍ ثلإتمبٗب ًبمهبى ثب  هٌبًتكٗنٕ  ٛلطّبٕ  افكوِ  اٗي -

 پطت٘جبًٖ 7

1-7 هٌبثع  

 ،ٍ ثْجَؿ هـاٍم آى FM ًٌ٘تنًگْـاُتي  ٍ ثلللاك ًبمٕ پ٘بؿُ، كٗنٕ پبِٗثلإ كا هَكؿً٘بم ًبمهبى ثبٗـ هٌبث٢ 

 .وٌـ تأه٘يٍ  كٗنٕ پبِٗ

 ٕ)ّب( ٛلطٕ هَكؿً٘بم رْت ؿًت٘بثٖ ثِ اّـا  ّب ف٤بل٘ت ًبمٕ پ٘بؿُ ؿك اًتفبؿًُبمهبى ثبٗـ هٌبث٢ هَكؿ 

FM وٌـٍ پبَٗ  ٠ًبكت، تأه٘ي ؿكَٓكت لنٍم كا. 
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2-7 ضبٗستگٖ   

 ًبمهبى ثبٗـ: 

 FMؿٌّـ وِ ثل ٣ولىلؿ  وبكّبٖٗ كا اًزبم هٖ ،وٌتل  ًبمهبى( وِ تغت افلاؿٕ) فلؿكا ثلإ ُبٌٗتگٖ تمم  -

 ؛ًوبٗـ ، ت٤٘٘يگقاكؿ هٖ احل

 ؛ٌّتٌـُبٌٗتِ  ،وِ اٗي افلاؿ ثل هجٌبٕ تغٔ٘الت، آهَمٍ ٍ ٗب تزلثِ هٌبًتاٛوٌ٘بى عبٓل وٌـ  -

ثلعٌت اهىبى،  ،ّب آهَمٍ ٍ گَاٌّ٘بهِ ،پِ٘لٍتغٔ٘الت عفٞ تمم، وٌت ُبٌٗتگٖ الـاهبتٖ كا ثلإ  -

 ؛وٌـ اكمُ٘بثٖاًزبم ؿّـ ٍ احلثؾِٖ الـاهبت اًزبم ُـُ كا 

 ؛ٌّتٌـ كاًتب ّن ،وبكثلؿٕهغلٖ وبك ٍ  هغ٘ٚ وٌتثب ّب  ُبٌٗتگٖوِ  ٗبثـ اٛوٌ٘بى -

 ؛هٌبًجٖ كا ثِ ٣ٌَاى َُاّـ ُبٌٗتگٖ عفٞ ًوبٗـ هٌتٌـاٛال٣بت  -

 وٌـ. كٗنٕ  ٛلطثلٌـ هـت  ثلإ هٌبث٢ آٌٗـُ ٍ الناهبت -
ٍٟ٘فِ  اؽتٔبّٗب  1«ُبگلؿٕ -اًتبؿت٤ل٘ن ثِ ًجه »ثلإ هخب  ُبهل اكائِ آهَمٍ، تَاًـ  هٖ وبكثلؿٕالـاهبت  -ٗبدآٍرٕ

 ُبٌٗتِ ثبُـ.  فلاؿثب اللاكؿاؿ  يثبٌُـ ٗب ثِ ؽـهت گلفتي ٗب ثٌت وِ ؿك عب  عبٗل ؿك اًتؾـام هٖ افلاؿٕؿٗگل ثِ 

3-7 آگبّٖ   

 : ؿاُتِ ثبٌُـام هَاكؿ مٗل آگبّٖ ثبٗـ وٌٌـ  وٌتل  ًبمهبى وبك هٖ وِ تغت ّبٌّٖٗتبك ٗب افلاؿ

  ؛FMهِٖ  ؽٚ -

 ؛هَكؿ٠ًل ّبٕپ٘بهـٍ ًبمهبى، ثلًٍـاؿّب  كاّجلؿٕاّـا   -

 ثْجَؿٗبفتِ؛ FM ، ام رولِ هٌبف٢ ٣ولىلؿFMًْن آًبى ؿك احلثؾِٖ ًٌ٘تن  -

  .FMثب الناهبت ًٌ٘تن اًٜجبق  م ٣ـتج٤بت  -

4-7    ارتجبطبت  

 ُبهل هَاكؿ مٗل ت٤٘٘ي ًوبٗـ:  ًبمهبى ث٘لٍى امكا ؿكٍى ًبمهبى ٍ  FMهلتجٚ ثب ًٌ٘تن  اكتجبٛبتًبمهبى ثبٗـ 

 ؿك هَكؿ صِ اٛال٣بتٖ َٓكت گ٘لؿ؛تجبؿ   -
 ٍرَؿ ؿاكؿ؛ اكتجبٛبتصلا ً٘بم ثِ  -

 َٓكت گ٘لؿ؛ اكتجبٛبتصِ مهبًٖ  -

 َٓكت گ٘لؿ؛ اكتجبٛبتثب صِ وٌبًٖ  -

 َٓكت گ٘لؿ؛ اكتجبٛبتصگًَِ  -

 .َُؿ صگًَِ احلثؾِٖ اكتجبٛبت پبَٗ  -

                                                 

1 - mentoring 
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5-7   هستٌذاطالعبت  

 کل٘بت  7-5-1

 ًبمهبى ثبٗـ ُبهل هَاكؿ مٗل ثبُـ:  FMًٌ٘تن 

 ؛اًتاٗي اًتبًـاكؿ هَكؿً٘بم  هٜبثكٕ وِ هٌتٌـاٛال٣بت  -

 .َُؿ هٖتمم تِؾْ٘ ؿاؿُ  ،FMٕ وِ تًَٚ ًبمهبى ثلإ احلثؾِٖ ًٌ٘تن هٌتٌـاٛال٣بت -

 ًبمهبى ؿٗگل هتفبٍت ثبُـ:ثِ ؿتٗل مٗل ام ٗه ًبمهبى ثِ تَاًـ  هٖ FMثلإ ًٌ٘تن  هٌتٌـگٌتلُ اٛال٣بت  -ٗبدآٍرٕ

 ٍ ؽـهبت آى؛وبتّب ّب، فلاٌٗـ، ّب ف٤بل٘تاًـامُ ًبمهبى ٍ ١ًَ  -

 ؛ّب آىوٌَ  ثلّنّب ٍ فلاٌٗـپ٘ض٘ـگٖ  -

 ُبٌٗتگٖ اُؾبّ؛ -

 اطالعبت رسبًٖ  رٍز ثِاٗجبد ٍ  7-5-2

 اٛوٌ٘بى عبٓل ًوبٗـ:، ًبمهبى ثبٗـ ام هٌبًت ثَؿى هَاكؿ مٗل هٌتٌـاٛال٣بت كًبًٖ    كٍم ثِ ٌٍّگبم اٗزبؿ 

 (؛اكرب١ٗب ُوبكُ  وٌٌـُ تـٍٗي٣ٌَاى، تبكٗؼ، ٗه  :)ثلإ هخب  ّب آىٌُبًبٖٗ ٍ تَٓ٘ف  -

وبغقٕ، :)ثلإ هخب  ّب آى اثناك اكتجبٖٛ( ٍ گلاف٘هافناكٕ،  مثبى، ًٌؾِ ًلم :)ثلإ هخب  لبلت ُىلٖ -

 الىتلًٍ٘ىٖ(؛

  ؛ّب آىثَؿى ٍ وفبٗت هٌبًت  َٔٗتثبمًگلٕ ٍ ت -

   هستٌذکٌترل اطالعبت  7-5-3

ٍ اٗي اًتبًـاكؿ ثبٗـ ثلإ عَٔ  اٛوٌ٘بى ام هَاكؿ مٗل تغت وٌتل   FMهَكؿً٘بم ًٌ٘تن  هٌتٌـاٛال٣بت 

 للاك گ٘لؿ: 

 ؛اًتؿك ّل رب ٍ ؿك ّل مهبى وِ هَكؿً٘بم اًت، ؿك ؿًتلى ٍ هٌبًت ثلإ اًتفبؿُ وِ  اٗي  -الف

 ًجَؿ. )ثلإ هخب  ؿك ثلاثل ًمٖ هغلهبًگٖ، اًتفبؿُ ًبؿكًت ٗب َُؿ هٖؿك عـ وفبٗت عفبٟت وِ  اٗي -ة

 (.ّب آى ٗىپبكصگٖ

  :ثپلؿامؿٕ مٗل ّب ٠ًبكتؿكَٓكت لنٍم ثِ ثبٗـ  ، ًبمهبىهٌتٌـؿاؿى اٛال٣بت ثِ ه٠ٌَك تغت وٌتل  للاك

 ؛تمبٗبًٜظ اٛال٣بت هَكؿً٘بم ثلإ پِت٘جبًٖ ام اّـا  ًبمهبى  -

  ؛اٛال٣بت ٖعبوو٘تالناهبت  -

 ؛ّب آىتَم٢ٗ، ؿًتلًٖ، ثبمٗبثٖ ٍ اًتفبؿُ ام  -

 ؛وبفٖ ثلإ ؽَاًـى( ُفبف٘ت٣ٌَاى هخب    )ثِ ّب آىًبمٕ ٍ هغبف٠ت، ام رولِ هغبف٠ت ام ؽَاًب ثَؿى  فؽ٘لُ -

 ؛٣ٌَاى هخب  وٌتل  ٍٗلاَٗ( )ثِ ّب آىوٌتل  تغ٘٘لات  -

 ؛ّب آىت٤٘٘ي تىل٘ف  عفٞ ٍ -

 ؛اٛال٣بت هٌٌَػ ُـُام  ًَْٕرلَگ٘لٕ ام اًتفبؿُ  -

 .هٌتٌـّبٕ  ؿاؿُعفبٟت ام اٛال٣بت ٍ  -



 1398 سبلچبح اٍل(: )20597اٗراى ضوبرٓ  هلٖاستبًذارد 

12 

ٗلٍكٕ تِؾْ٘  FMٍ ارلإ ًٌ٘تن كٗنٕ  ٛلطثب هٌِب ؽبكرٖ وِ تًَٚ ًبمهبى ثلإ  هٌتٌـاٛال٣بت 

 گًَِ وِ هٌبًت اًت ٌُبًبٖٗ ُـُ ٍ تغت وٌتل  للاك گ٘لؿ. ثبٗـ آى ،َُؿ هٖؿاؿُ 
ٗب اربمُ ٍ اؽت٘بك ؿٗـى ٍ تغ٘٘ل  هٌتٌـثِ ه٤ٌبٕ اربمُ هلثَٙ ثِ فمٚ ؿٗـى اٛال٣بت ثِ َٓكت تلَٗغٖ ؿًتلًٖ،  -ٗبدآٍرٕ

  .اًت هٌتٌـؿاؿى اٛال٣بت 

   ّب الساهبت دادٍُ  تسْ٘التاطالعبت هذٗرٗت  7-5-4

ت٤٘٘ي  ٖ ؽَؿٍ ؿًت٘بثٖ ثِ اّـا  ًبمهبً FMًبمهبى ثبٗـ الناهبت اٛال٣بتٖ ؽَؿ كا ثلإ پِت٘جبًٖ ًٌ٘تن 

 اٗي وبك هَاكؿ مٗل هَكؿ تَرِ اًت:. ؿك اًزبم وٌـ

 للاك ؿّـ: هَكؿ ٠ًلكا ًبمهبى ثبٗـ هَاكؿ مٗل  -الف

  ؛FM ٖٗ ثلإّب هٌئَل٘تٍ ّب  ًمَ -

 ؛ FMٕ ّب ف٤بل٘تٍ  ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍّب، فلاٌٗـ -

 ٌُبًبٖٗ ُـُ؛ّبٕ  كٌٗهاّو٘ت  -

 ؿٌّـگبى ؽـهبت؛ ام رولِ اكائِ، ًبمهبى ّبٕ فٌٗف٢ ثب ٛل  ٛال٣بتتجبؿ  ا -

 .ًبمهبًٖگ٘لٕ  تٔو٘نتبح٘ل و٘ف٘ت، ؿك ؿًتلى ثَؿى ٍ هـٗلٗت اٛال٣بت ؿك  -

 ًبمهبى ثبٗـ هَاكؿ مٗل كا ت٤٘٘ي وٌـ: -ة

 ٌُبًبٖٗ ُـُ؛  ّبٕ ؿاؿُ ّبٕ ٍٗوگٖ -

 ٌُبًبٖٗ ُـُ؛ّبٕ  ؿاؿُو٘ف٘ت  -

 ؛ ّب ؿاؿُ اكمُ٘بثٍٖ ٍكٕ، تغل٘ل آ رو٢ صگًَگٖ ٍ مهبى  -

 وٌـ؛ًگْـاكٕ ٍ ًبمٕ  پ٘بؿُهِؾْ، كا  ؽَؿ ّبٕ  اٛال٣بت ٍ ؿاؿُّبٕ هـٗلٗت فلاٌٗـًبمهبى ثبٗـ  - ح

ؿك  ت ؿاكاٖٗٗهبلٖ ٍ غ٘لهبلٖ هلتجٚ ثب هـٗلكاًتب ولؿى آٜالعبت  ّن ثلإٖ كا ًبمهبى ثبٗـ الناهبت - ت

 ؛وٌـًلاًل ًبمهبى ت٤٘٘ي 

ّب ٍ اٛال٣بت  ؿاؿُ هبلٖ ٍ فٌٖ ٍ ًبٗلّبٕ  ؿاؿٍُ ٛوٌ٘بى عبٓل وٌـ وِ ث٘ي اٛال٣بت ًبمهبى ثبٗـ ا - ث

فٌٗف٢ ٍ اّـا   ّبٕ ٛل ثلإ ثلآٍكؿُ ولؿى الناهبت وبكثلؿٕ ثب ؿك ٠ًل گلفتي الناهبت لنٍم تب عـ هبلٖ  غ٘ل

 ًبمگبكٕ ٍ لبثل٘ت كؿٗبثٖ ٍرَؿ ؿاكؿ. ،ًبمهبًٖ

6-7 داًص سبزهبًٖ  

. وٌـٍ ؽـهبت ت٤٘٘ي  وبتّبٍ ؿًت٘بثٖ ثِ اًٜجبق  ؽَؿّبٕ فلاٌٗـثلإ ارلإ كا ًبمهبى ثبٗـ ؿاًَ تمم 

 ٍ ؿك عـ ٗلٍكت ؿك ؿًتلى للاك گ٘لؿ. ـًُُگْـاكٕ ؿاًَ ًبمهبًٖ ثبٗـ 

ٍ  لفتٌِّگبم پلؿاؽتي ثِ ً٘بمّب ٍ كًٍـّبٕ ؿك عب  تغ٘٘ل، ًبمهبى ثبٗـ ؿاًَ وًٌَٖ ؽَؿ كا ؿك ٠ًل گ

 .وٌـُـُ هَكؿً٘بم كا ت٤٘٘ي  كٍم ثِؿاًَ تىو٘لٖ ٗلٍكٕ ٍ ؿاًَ  صگًَگٖ وٌت ٍ ؿًتلًٖ ثِ ّل
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ؿاًَ ًبمهبًٖ اٛال٣بتٖ اًت وِ آٗـ.  هٖؿًت  ام تزلثِ ثِ ٣وَهبً ٍ اًتؿاًَ ًبمهبًٖ ؿاًَ هؾتْ ثِ ًبمهبى  -1ٗبدآٍرٕ

 .َُؿ هٍٖ ٗب ثِ اُتلان گقاُتِ  گ٘لؿ هٖثلإ ؿًت٘بثٖ ثِ اّـا  ًبمهبى هَكؿ اًتفبؿُ للاك 

 اًبى مٗل ثبُـ: ثلتَاًـ  هٖؿاًَ ًبمهبًٖ  -2ٗبدآٍرٕ

ّب ٍ  ُـُ ام ٣ـم هَفم٘ت ّبٕ آهَؽتِ آهـُ ام تزلثِ، ؿكى ؿًت ثِ)هبًٌـ ؿاكاٖٗ ه٤ٌَٕ، ؿاًَ ًبمهبًٖ  ؿكٍىهٌبث٢  -الف

 ٍ ؽـهبت(؛ وبتّبّب، فلاٌٗـٍ ًتبٗذ ثْجَؿ  ّب آىگقاكٕ  ًِـُ ٍ ثِ اُتلان هٌتٌـّبٕ هَفك، وٌت ؿاًَ ٍ تزلثِ  پلٍهُ

 آٍكٕ ُـُ ام هِتلٗبى ٗب  رو٢ّب، ؿاًَ  )هبًٌـ اًتبًـاكؿّب، هٌبث٢ ٣لوٖ ؿاًِگبّٖ، گناكٍ وٌفلاًيًبمهبًٖ  ثلٍىهٌبث٢  -ة

 وٌٌـگبى ثلٍى ًبمهبًٖ(. تأه٘ي

 عول٘بت  8

1-8 ّبٕ عول٘بتٖ  فراٌٗذٍ کٌترل رٗسٕ  طرح    

ٍ الـاهبت  وٌتل  ،ًبمٕ پ٘بؿُ، كٗنٕ ٛلطولؿى الناهبت كا  ّبٕ هَكؿ ً٘بم ثلإ ثلآٍكؿُفلاٌٗـًبمهبى ثبٗـ 

 .(10ٍ  9 ّبٕ ٍ ثٌـ 2-6مٗلثٌـ هٜبثك ثب ) وٌـارلا  ثِ ٍاًِٜ هَاكؿ مٗلكا  1-6ُـُ ؿك مٗلثٌـ  كٗنٕ پبِٗ

 ؛ ّبفلاٌٗـه٤٘بك ثلإ  كٗنٕ پبِٗ -

 ه٤٘بك؛ هٜبثك ثبّب فلاٌٗـ ًبمٕ وٌتل  پ٘بؿُ -

 ارلااًـ،  ُـُ كٗنٕ ٛلطگًَِ وِ  ّب آىفلاٌٗـ وِ اٗيؿك عـ ٗلكٍت ثلإ عَٔ  هٌتٌـ  ًگْـاكٕ اٛال٣بت -

 ًَُـ. هٖ

 ُبهل هَاكؿ مٗل ثبُـ: ثْتل اًت   هٌتٌـّبٕ ٣ول٘بتٖ فلاٌٗـ

 هـٗلٗت اكتجبٙ؛  -

 ٟلف٘ت؛ كٗنٕ  ٛلط ُبهلهـٗلٗت هٌبث٢  -

 ّب؛ ًبهِ هَافمتًٜظ ؽـهت ٍ  ّبٕ ث٘بًِ٘ -

 هـٗلٗت پلٍهُ؛ -

ٍ  وٌـبت تغ٘٘لات ًبؽَاًتِ كا ثبمًگلٕ للاك ؿّـ ٍ تج٤ ُـُ كا تغت وٌتل كٗنٕ  ٛلطًبمهبى ثبٗـ تغ٘٘لات 

 گًَِ وِ ٗلٍكٕ اًت، الـام ًوبٗـ. وبَّ ّلگًَِ تبح٘لات ًبهٜلَة، آى ه٠ٌَك ثِ 

 ّب تغت وٌتل  ٌّتٌـ. فلاٌٗـًبمهبى ثبٗـ اٛوٌ٘بى عبٓل وٌـ وِ 

2-8 رٌٗفع ّبٕ طرف ثب ّوبٌّگٖ 

ٕ ؽَؿ كا ّب ف٤بل٘ت٢ هـٗلٗت وٌـ ٍ ّوَاكُ ففٌٗ ّبٕ ٛل ًبمهبى ثبٗـ اكتجبٛبت كا ثب وبكثلاى ًْبٖٗ ٍ ًبٗل 

 ّوبٌّگ ًوبٗـ.  ،تمبٗب ًبمهبى آلٖٕ ّب ف٤بل٘تهٌفٖ ثل احل ثلإ ثِ عـالل كًبًـى 
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3-8 خذهبت سبزٕ  ٗکپبرچِ 

 ،FMؽـهبت هَحل ٍ وبكآهـ  اكائِ ثلإ عَٔ  اٛوٌ٘بى ام FMّبٕ  ف٤بل٘تًبمهبى ثبٗـ ًِبى ؿّـ وِ 

 .ًـُـُ ا ٗىپبكصِ

 عولکرد  ارزض٘بثٖ 9

1-9 ارزض٘بثٖ، تحل٘ل ٍ سٌجصپبٗص،  

 ًوبٗـ. كٗنٕ پبِٗكا َُؿ،  هٖپبَٗ  3-4هٜبثك ثب مٗلثٌـ  وِ FMٌِ ُوَ  ؽـهبت ًبمهبى ثبٗـ ؿاه

 وٌـ:ًبمهبى ثبٗـ هَاكؿ مٗل كا ت٤٘٘ي 

 ؛ كاّجلؿٕاكتجبٙ اّـا   -

 ثؾِٖ اٗي اًتبًـاكؿ؛ ثلإ احلهبلٖ  غ٘لُبهل ه٤٘بك ٣ولىلؿ هبلٖ ٍ  ٣FMولىلؿ  -

 ؛1هجٌب٣ولىلؿ  كٗنٕ پبِّٗبٖٗ ثلإ  ؿاؿُ -

 گ٘لؿ؛للاك ًٌزَ هَكؿ پبَٗ ٍ  تبً٘بم اًت صِ ص٘نٕ وِ  اٗي -

 ثلإ عَٔ  اٛوٌ٘بى ام ا٣تجبك ًتبٗذ؛ ؿكَٓكت وبكثلؿ اكمُ٘بثٖتغل٘ل ٍ ، ًٌزَپبَٗ، ّبٕ  كٍٍ -

 اًزبم َُؿ؛ ًٌزَصِ مهبًٖ ثبٗـ پبَٗ ٍ  -

 للاك گ٘لؿ. اكمُ٘بثٖتغل٘ل ٍ هَكؿ  ًٌزَام پبَٗ ٍ بٓل عثبٗـ ًتبٗذ صِ مهبًٖ  -

 عفٞ وٌـ.كا ثِ ٣ٌَاى َُاّـ ًتبٗذ هٌبًجٖ هٌتٌـ اٛال٣بت ًبمهبى ثبٗـ 

 ًوبٗـ. اكمُ٘بثٖكا  FMًبمهبى ثبٗـ ٣ولىلؿ ٍ احلثؾِٖ ًٌ٘تن 

 اٗزبؿ وٌـ.  ؽَؿ ؿّٖ ٍ گناكٍ ٣ولىلؿ ثلإ ًبمهبىا كصَثٖ كًبمهبى ثبٗـ صب

2-9 هو٘سٕ داخلٖ   

 ُـُ ثِ ارلا ؿكآٍكؿ تب اٛال٣بتٖ كا ؿك كٗنٕ  ٛلطّبٕ ؿاؽلٖ كا ؿك فَآل مهبًٖ  ًبمهبى ثبٗـ هو٘نٕ 9-2-1

 :FMفلاّن وٌـ وِ آٗب ًٌ٘تن  ؽَّٔاٗي 

 ثب هَاكؿ مٗل اًٜجبق ؿاكؿ: - الف

 ؛ؽَؿ FMتن ًٌبمهبى ؿك هَكؿ ً٘ؽَؿ الناهبت  -

  ؛الناهبت اٗي اًتبًـاكؿ -

 . َُؿ هًٖگْـاكٕ ٍ  ًبمٕ پ٘بؿُ ثِ ًغَ هَحل -ة

                                                 

1  - baseline 
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 ًبمهبى ثبٗـ: 9-2-2

     ؿّٖ كا وِ ؿك ٍ گناكٍكٗنٕ  ٛلط، الناهبت ّب هٌئَل٘تّب،  )ّبٕ( هو٘نٕ ُبهل ؿف٤بت، َُُ٘ ٛلط -الف

ٍ  كٗنٕ پبِٗ، كٗنٕ ٛلطَُؿ،  گلفت٠ًِلّبٕ لجلٖ ؿك  ّبٕ هلثَٙ ٍ ًتبٗذ هو٘نٕفلاٌٗـاّو٘ت ثبٗـ )ّب(  آى

 ٍ ثلللاك ًگِ ؿاكؿ. وٌـ ًبمٕ پ٘بؿُ

 ؛ٍ ؿاهٌِ ُوَ  ّل هو٘نٕ كا ت٤٘٘ي وٌـه٤٘بكّبٕ هو٘نٕ  -ة

هو٘نٕ  فلاٌٗـٛلفٖ  ٍ ثٖ ٣ٌ٘٘ت كا ثِ ًغَٕ اًزبم ؿّـ تب امّب  هو٘نٕهو٘ناى كا ثِ ًغَٕ اًتؾبة وٌـ ٍ  -ح

 اٛوٌ٘بى عبٓل َُؿ؛ 

 ؛َُؿ هّٖب ثِ هـٗلٗت فٗلثٚ گناكٍ ؿاؿُ  ًتبٗذ هو٘نٕاٛوٌ٘بى عبٓل وٌـ وِ  -ت

 . وٌـثلًبهِ هو٘نٕ ٍ ًتبٗذ هو٘نٕ عفٞ  ًبمٕ پ٘بؿُكا ثِ ٣ٌَاى َُاّـ هلثَٙ ثِ  هٌتٌـاٛال٣بت  -ث

3-9 ثبزًگرٕ هذٗرٗت   

ُـُ هَكؿ ثبمًگلٕ للاك كٗنٕ  ٛلطًبمهبى كا ؿك فَآل مهبًٖ FM ًٌ٘تن ًبمهبى ثبٗـ  ٕثبت هـٗلٗت كؿُ

 ؿّـ تب ام تـاٍم هٌبًت ثَؿى، وفبٗت ٍ احلثؾِٖ آى اٛوٌ٘بى عبٓل وٌـ. 

 :گ٘لؿللاك  هَكؿ ٠ًلهَاكؿ مٗل ثبمًگلٕ هـٗلٗت ثبٗـ ؿك 

 ؛لجلٖ ّبٕ هـٗلٗت ُـُ ؿك ثبمًگلٕگ٘لٕ  تٔو٘ن٤ٍٗ٘ت الـاهبت  -الف

  ؛ FMثب ًٌ٘تن هلتجًٚبمهبًٖ  ثلٍىٍ ًبمهبًٖ  ؿكٍىتغ٘٘لات ؿك هٌبئل  -ة

 ، ام رولِ كًٍـّب ؿك هَاكؿ مٗل:FMاٛال٣بت ؿك هَكؿ ٣ولىلؿ  -ح

 ّب ٍ الـاهبت آالعٖ؛  اًٜجبق م ٣ـ -

 ؛ FM ه٤وَ ٕ ّب ف٤بل٘تثلإ  ًٌزًَتبٗذ پبَٗ ٍ  -

 ؛FM ه٤وَ  ٕ غ٘لّب ف٤بل٘تثلإ ًٌزَ ًتبٗذ پبَٗ ٍ  -

 ًتبٗذ هو٘نٕ؛  -

 ّبٕ ثْجَؿ هـاٍم؛  فلٓت -ت

 ٍ ٣ولىلؿ ارتوب٣ٖ؛هغٜٖ٘ مٌٗت ٗب ثْجَؿ ؿك ٣ولىلؿ ّبٕ ثْجَؿ ؽـهبت، وبَّ ّنٌِٗ  فلٓت -ث

 ّب؛ ّبٕ اكائِ ؽـهبت ٗب كٍٍ كٌٗه، گنًٌِٗوبِٗ  ؿك اتتغ٘٘ل -د

 ل٘٘ثِ تغ بمً٘ـاٍم ٍ ّلگًَِ ثْجَؿ ه ّٕب فلٓتب ث تجٚهل وبتُ٘بهل تٔو ـٗثب تٗلٗهـ ثلًٍـاؿّبٕ ثبمًگلٕ

 :هبًٌـ ثبُـ، هَاكؿٕ FM ٌتن٘ؿك ً

 ؛ FMتغ٘٘لات ؿك ؿاهٌِ ُوَ  ًٌ٘تن  -

 ؛ FMثْجَؿ احلثؾِٖ ًٌ٘تن  -

 ٌتن٘وِ هوىي اًت ثل ً ٖؽبكر بٗ ٖؿاؽل ٕـاؿّبٗكٍپبًؼ ثِ  ّٕب ثلا ٍ وٌتل  ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍآالط  -

FM ؿك: لات٘٘ثگقاكؿ، ُبهل تغ احل 

 ٍ ٣ول٘بتٖ؛  وبكٍ   وٌتالناهبت  -
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 ؛ٕ ٣ول٘بتّٖبفلاٌٗـُلاٗٚ ٍ  -

 للاكؿاؿٕ؛ التناهبت -

 ًَٜط كٌٗه ٍ/ ٗب ه٤٘بك پقٗلٍ كٌٗه؛   -

 ً٘بمّبٕ هٌبث٢؛ -

 ؛إ ثَؿرِإ ٍ  ًلهبِٗالناهبت  -

 .ّب وٌتل  ٖاحلثؾِگٖ ًٌزَ ًصگَ -

 ّبٕ هـٗلٗت عفٞ ًوبٗـ. كا ثِ ٣ٌَاى َُاّـ هلثَٙ ثِ ًتبٗذ ثبمًگلٕ هٌتٌـًبمهبى ثبٗـ اٛال٣بت 

 ًبمهبى ثبٗـ:

  ؛اثال٥ وٌـفٌٗف٢ هلتجٚ  ّبٕ ٛل ثِ كا  ًتبٗذ ثبمًگلٕ هـٗلٗت -

 .كا اًزبم ؿّـ آى ًتبٗذهلتجٚ ثب الـام هٌبًت  -

 ثْجَد  10

1-10 ٍ اقذاهبت اصالحٖ   اًطجبق  م عذ 

 ، ًبمهبى ثبٗـ ؿك هَاكؿ مٗل الـام ًوبٗـ:كػ ؿّـاًٜجبلٖ  ّلگبُ ٣ـم

 :هَكؿ ثِ ُلط مٗلٍ الـام ثل عٌت اًٜجبق  م ٣ـٍاوٌَ ؿك ثلاثل  -الف

 وٌتل  ٍ آالط آى؛الـام ثلإ  -

 پلؿاؽتي ثِ تج٤بت آى؛  -

اًٜجبق هزـؿاً  ٣ـم وِ اٗي ه٠ٌَك ثِ اًٜجبق كا ام ٛلٗك هَاكؿ مٗل  )ّبٕ( ٣ـم ً٘بم ثِ الـام ثلإ عق  ٣لت -ة

 : وٌـ اكمُ٘بثٖ، كػ ًـّـٗب ؿك ربٕ ؿٗگلٕ  كػ ًـّـ

  ؛اًٜجبق م ٣ـثبمًگلٕ  -

  ؛اًٜجبق م ٣ـت٤٘٘ي ٣لل  -

 ؛ثلٍم وٌـتَاًـ  ّبٕ هِبثْٖ ٍرَؿ ؿاكؿ، ٗب ثِ َٓكت ثبلمَُ هٖ  اًٜجبق م ٣ـآٗب  وِ اٗيت٤٘٘ي  -

 ّل الـام هَكؿً٘بم؛ ًبمٕ پ٘بؿُ -ح

 ثبمًگلٕ احلثؾِٖ ّل الـام آالعٖ اًزبم ُـُ؛ -ت

 ؿك َٓكت ٗلٍكت؛ FMاٗزبؿ تغ٘٘لات ؿك ًٌ٘تن  -ث

  .فٌٗف٢ هلتجٚ ّبٕ ٛل ٍ الـام آالعٖ اًزبم ُـُ ثِ اًٜجبق  م ٣ـاثال٥  -د

 ثبٌُـ. كػ ؿاؿُ ُـُّبٕ   اًٜجبق م ٣ـالـاهبت آالعٖ ثبٗـ هتٌبًت ثب تبح٘لات 

 هلثَٙ ثِ هَاكؿ مٗل عفٞ وٌـ:ـ كا ثِ ٣ٌَاى َُاّ هٌتٌـًبمهبى ثبٗـ اٛال٣بت 

 ّب ٍ ّل الـام ث٤ـٕ اًزبم ُـُ؛  اًٜجبق م ٣ـهبّ٘ت  -

 آالعٖ؛ ّل الـامًتبٗذ  -
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2-10 ثْجَد هذاٍم   

 كا ثْجَؿ ثجؾِـ. FM ٍ احلثؾِٖ ًٌ٘تن ثِ َٛك هـاٍم هٌبًت ثَؿى، وفبٗت ًبمهبى ثبٗـ 

ٍ هـٗلٗت ٣َاهل ؿكًٍٖ ٍ ث٘لًٍٖ وِ  اكمُ٘بثٖكا ثلإ ٌُبًبٖٗ،  ًٖبمهبى ثبٗـ كٍٗىلؿ هخجت هـاٍه

ّبٕ رـٗـ ٍ  عل كاُ ًبمٕ پ٘بؿًَُآٍكٕ ُبهل ثِ ؿًجب  كٍٗىلؿ ثبٗـ اٗي ؿّـ.  ِبى، ًگقاكؿ هٖ احلؽـهبت آى ثل

 . ثبُـ تمبٗبًبمهبى ًف٢ آى ثِ  پ٘بهـّبٕ ٍّبٕ وبكٕ  كٍٍ تغ٘٘لات ؿك

3-10 گ٘راًِ اقذاهبت پ٘ط 

اكائِ ؽـهبت ٍ  ثبلمَُ ؿك ّبٕ ُىب  فلاوٌِٖثِ َٓكت وٌـ تب ثتَاًـ  كٗنٕ پبِّٗبٖٗ كا فلاٌٗـًبمهبى ثبٗـ 

 وٌـ. اكمُ٘بثٖكا فلاوٌِٖ الـاهبت ً٘بم ثِ كا ٌُبًبٖٗ ٍ  ٣FMولىلؿ 

، ًبمهبى ثبٗـ الـاهبت آالعٖ كا ُـٌُبًبٖٗ  FMاكائِ ؽـهبت ٍ/ٗب ٣ولىلؿ ؿك ٍلتٖ ٗه ُىب  ثبلمَُ 

 وبك گ٘لؿ. ِ ث 1-10ثٌـ مٗلهٜبثك ثب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1398 سبلچبح اٍل(: )20597اٗراى ضوبرٓ  هلٖاستبًذارد 

18 

 پَ٘ست الف

 دٌّذُ( )آگبّٖ

 ثرإ استفبدُ از اٗي استبًذارد اٌّوبٖٗر

  داهٌِ کبرثرد  1-الف

ٍ ًگْـاكٕ ، ، ٣ول٘بت، پبَٗ، ثبمًگلًٕبمٕ پ٘بؿُ، كٗنٕ پبِٗ، كٗنٕ ٛلطپًَ٘ت الناهبت ؽبٖٓ كا ثلإ  اٗي

ًبمهبى اكائِ ّبٕ  ٕ ٣ول٘بتٖ ٍ كٌٗهّب ف٤بل٘تهـٗلٗت ك مهٌِ٘ ؿ هٌتٌـٗىپبكصِ FM ًٌ٘تن ٗه اكائِ 

اكائِ ُـُ اًت.  ،ثلإ اًتفبؿُّبٕ كاّجلؿٕ  احجبت ُـُ ٍ گنٌِّٗبٕ  َُُ٘ ،ّب . ؿك اٗي پًَ٘ت ًوًَِؿّـ هٖ

آى ثل اًبى هبهَكٗت، ثبماك  ًبمٕ پ٘بؿُمٗلا وٌـ ث٘بى كا ثب رنئ٘بت ؿل٘ك ؿك ٠ًل ًـاكؿ وِ ٣ٌبٓل  پًَ٘ت اٗي

 هتفبٍت ؽَاّـ ثَؿ. تمبٗب  ٍ اّـا  ًبمهبى

آى، هبّ٘ت هِٖ  ؽٚهبهَكٗت ٍ  ،تمبٗباًتفبؿُ ام اٗي الناهبت ثِ هغ٘ٚ ٣ول٘بتٖ ٍ پ٘ض٘ـگٖ ًبمهبى ه٘ناى 

ثٌتگٖ ؿاكؿ. اٗي ، وٌـ هٍٖ ؽـهبت آى، هَل٤٘ت رغلاف٘بٖٗ ٍ ُلاٜٖٗ وِ ؿك آى وبك  وبتّبٕ آى، ّب ف٤بل٘ت

 ثِ وبك ثلؿ.  تٌْ٘التتَاى ثلإ اكائِ ؽـهبت ؿاؽلٖ ٍ ؽبكرٖ هـٗلٗت  پًَ٘ت كا هٖ
ًپبكٕ  ًپبكٕ ُـُ، تلو٘جٖ ام ؽـهبت ثلٍى ؿك هَكؿ اكائِ ؽـهبت وبهالً ثلٍىگ٘لٕ  تٔو٘نثِ تَاًـ  هٖاٗي ٛلط  -ٗبدآٍرٕ

 اُبكُ وٌـ.وبهالً ؿاؽلٖ ثِ َٓكت اكائِ ؽـهبت ٗب اكائِ ُـُ ؿاؽلٖ ٍ ؽـهبت ؽبكد ام ٍٟ٘فِ  / ُـُ

 هراجع الساهٖ  2-الف

 .ًٌ٘تكاٌّوبٕ تىو٘لٖ هَكؿً٘بم 

 اصطالحبت  ٍ تعبرٗف  3-لفا

 . ًٌ٘تكاٌّوبٕ تىو٘لٖ هَكؿً٘بم 

 سبزهبى  هح٘ط کست ٍ کبر 4-الف

 آى  هح٘ط کست ٍ کبرضٌبخت سبزهبى ٍ   1-4 -الف     

 .  وٌـّوبٌّگ تمبٗب اّـا  آلٖ ًبمهبى اكائِ ؽـهت كا ثب ّبٕ  ٛلطتوبهٖ  ثْتل اًتٗه ًبمهبى هَفك 

هٌبئل اًبًٖ هلثَٙ ثِ ً٘بمّب ٍ الناهبت  ثبمًگلٕ ، ؿكن ٍتغل٘ل فلاٌٗـهلتجٚ ُبهل  ت٤٘٘ي ٍ ت٤لٗف هٌبئل

  :اًت اٗي ُلطثِ  تمبٗبًبمهبى 

  ؛FMٍ كاّجلؿ  ؿاكاٖٗ غ٘لهٌمَ  -

  ؛الن ٍ هٌتغالتاه پَكتفَٕ -

 ؛ّب آىّب ٍ ُلاٗٚ ف٘نٗىٖ  ؿاكاٖٗ -
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  ؛هغ٘ٚ كلبثتٖ -

 ؛ّنٌِٗ/ ًَؿ( تغل٘لُبهل ٣َاهل اٗزبؿ اكمٍ) -

  ؛هٌبث٢پقٗلٕ  ا٤ًٜب ّلگًَِ ً٘بم ثِ  -

  ؛اعتوبلٖ كٗنٕ ٛلطٍ  وبكٍ   وٌتكٌٗه  -

 ؛تمبٗبًبمهبى ؿك ٣ول٘بتٖ  هتمبثلّبٕ  ٍاثٌتگٖ -

 ؛FMٕ ّب ف٤بل٘ت اّو٘ت هبهَكٗت -

  ؛تأه٘يّبٕ مًز٘لُ  ٍ لبثل٘ت گنٌِٗ ك ؿًتلى ثَؿىؿ -

 ؛ٕ مٌٗت هغٜٖ٘ ٍ هِبكوتٖ(ّب هٌئَل٘تّبٕ هِبكوتٖ )هبًٌـ  ً٘بًت -

  ؛ُـُ ؿك اٗي مهٌِ٘ ثٌٖ٘ الناهبت اًٜجبق ٍ تغَتت پَ٘ -

  ؛فلٌّگ ًبمهبًٖ ٍ ًجه هـٗلٗت -

  ؛ٍ ًٌ٘تن هـٗلٗت اٛال٣بتؿّٖ  الناهبت گناكٍ -

  ؛اّـا  ُلوت -

 .ًَآٍكٕ -

 : اًت وِ (ًلم افناكٕٗب  وبغقٕ اٗزبؿ ًَاثك تَٗ٘غٖ )ًٌؾِهٌتلنم  FMهٌتٌـًبمٕ ًٌ٘تن 

 ؛اًت ٍ ؽـهبت آى وبتّب، ّب ف٤بل٘تت هبّ٘ت، هم٘بى ٍ تبح٘لاهٌبًت ثب  -

 ؛اًتُبهل ت٤ْـ ثِ ثْجَؿ هـاٍم  -

ٍكٕ  ثْلُ هلتجٚ ثب و٘ف٘ت مًـگٖ هلؿم ٍب تمبًٗبمهبى  وِ اًت ٖاًٜجبق ثب توبم الناهبتُبهل ت٤ْـ ثِ  -

 ؛ؿك آى اُتلان ؿاكؿ آلٖ، وبكٍ   وٌت

 ؛ٍ صِ وٌٖ هٌئَ  اًت ٗبثـ تغمك هًٌٖ٘تن صگًَِ اّـا   وِ  هَكؿ اٗيتَٗ٘ظ  -

  ؛ـوٌ فلاّن هٖ FMثلإ ت٠ٌ٘ن ٍ ثلكًٖ اّـا  كا  ٖصبكصَث -

 ؛ًـا ُـُـاكٕ ًْگٍ  ًبمٕ پ٘بؿُ -

 ؛َُؿ هٖفٌٗف٢ اثال٥  ّبٕ ٛل  ٖثِ توبه -

 ثبُـ.   هٖثلإ ّوِ وٌبًٖ وِ ثلإ اًزبم وبك ؽَؿ ً٘بم ثِ ؿًتلًٖ ؿاكًـ، هَرَؿ  -

وِ ؽبكد ام وٌتل  هٌتم٘ن ٗب هٌئَل٘ت ًبمهبى ٌّتٌـ اهب پتبًٌ٘ل  ّبٖٗ ٌّتٌـ آى هٌبئل ث٘لًٍٖ

 تبح٘لگقاكٕ ثل هٌبث٢ ٍ ٣ول٘بت آى كا ؿاكًـ.

 .ٌّتٌـهٌئَل٘ت آى تغت ٖٗ ٌّتٌـ وِ ؿك وٌتل  هٌتم٘ن ًبمهبى ٍ ّب آىهٌبئل ؿكًٍٖ 

إ ام  ٗب ّل رٌجِ ثٌـٕ وِ ثل اّـا  كاّجلؿٕ، هٌبث٢، مهبىثبُـ إ  هٌئلِّل تَاًـ  هٖ آى ،ّـ ثبتَرِ ثِ 

 .گقاكؿ هٖاحل  اًت، FMاكائِ ؽـهبت وِ ؿك ؿاهٌِ ُوَ  ًٌ٘تن 
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كا هِؾْ  FMؿك ٗه ًٌـ گٌزبًـُ َُؿ وِ ؿاهٌِ ُوَ  ًٌ٘تن ثْتل اًت ًٌ٘تن  هَكؿ ٠ًل پ٘بهـّبٕ

ؿك ُلاٗٚ  FMول٘ـٕ عبٓل ام اكائِ هَحل ؽـهبت پ٘بهـّبٕ  اٗي اهل تب عـ اهىبىَُؿ  تَِٓ٘ هٖ وٌـ.  هٖ

 ٣ٌٖ٘ كا ت٤٘٘ي وٌـ.    

 رٌٗفع  ّبٕ طرفضٌبخت ً٘بزّب ٍ اًتظبرات   2-4-الف

 کل٘بت   1-2-4-الف

 فٌٗف٢ ٍرَؿ ًـاكؿ. ّبٕ ٛل فٌٗف٢: ّ٘ش فْلًت ل٤ٜٖ ام  ّبٕ ٛل 

اًزبم ُـُ ؿك  ّٕب ف٤بل٘تتوبهٖ  ّبٕ هـتٖ ٌّتٌـ وِ ؿك ت٤٘٘ي رْت ٍ اٍلَٗتاّـا  كاّجلؿٕ، اّـا  ثلٌـ

 .ٌـٌّت گقاك ، تبح٘لًبمهبى

آلٖ ٍ اّـا  ول٘ـٕ ٗلٍكٕ اًت.  همَٔؿوِ ثلإ ؿًت٘بثٖ ثِ اًت٠بك، ؽبّ ٗب اًتنا٣ٖ اًت ٗه  ،ً٘بم

 ٘زِتًَٚ ًبمهبى ثِ ٣ٌَاى ًتتَاًـ  هّٖبٕ فٌٗف٢ ٓلٗغبً ث٘بى ًَِؿ ٍ  تًَٚ ٛل ٗه ً٘بم هوىي اًت 

اًت وِ اٗي ث٘بى ُـُ اًت، ؿكن َُؿ. هْن  1-4-ؿك مٗلثٌـ الفوِ  َٛك ّوبى اًزبم ُـُ كاّجلؿٕتغل٘ل 

ٌُبًبٖٗ ٍ ام  نَُؿ ثلىِ ً٘بمّبٕ ٗوٌٖ ً٘ ٌُبًبٖٗ هٖاٛوٌ٘بى عبٓل َُؿ ًِ تٌْب اٗي الناهبت ٓلٗظ 

 گلؿؿ. ثلآٍكؿُ هٖ FMٛلٗك ًٌ٘تن 

فٌٗف٢  ّبٕ ٛل وِ  پ٘بهـٕتَاًٌـ ّل  هٖ ّب آىكاّجلؿٕ ثبٌُـ: ْتل اًت ٍرَؿ ًـاكؿ وِ ً٘بمّب ثؿل٘لٖ ّ٘ش 

 ثبٌُـ. ،اًت٠بك ؿاكًـ ثِ َٛك لبًًَٖ FMام ًٌ٘تن 

 ٗلٍكٕ اًت. FMًٌ٘تن همَٔؿ ّب ٍ  تلٗي ٣ولىلؿ، اٍلَٗت هٌبًت كٗنٕ پبِٗؿكن ً٘بمّب ٍ اًت٠بكات ثلإ 

اًت وِ ؿاكإ اّو٘ت تمبٗب ًبمهبى  ّبٕ فٌٗف٢ ً٘بمّبٖٗ ؿاكًـ، ه٤وَتً ً٘بمّبٕ ؿٍلت ٍ اگلصِ ّوِ ٛل 

 ب هوىي اًت اًتخٌبٖٗ ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ. ّ ًٌبكَٗاگلصِ ؿك ث٤ٖ٘ اًت. 

 رٌٗفع   ّبٕ طرف  2-2-4-الف

 ثلؽٖ ٗب توبهٖ اكتجبٛبت ٗب تبح٘لٗب تغت  فٌٗف٢ ّب آىفٌٗف٢ اٗي اًت وِ  ّبٕ ٛل ثِ َٛك ولٖ هِؾٔبت 

 ًبمهبى وِ ؿك مٗل آٍكؿُ ُـُ اًت، ٌّتٌـ:  ثلًٍـاؿّبٕ 

 ؽـهبت اكائِ ُـُ ٍ ؿكٗبفت ُـُ؛ /ٗب ٍوبتّب  -

 اُتغب  ٗب آهَمٍ؛  -

 ُلاٗٚ هغٜٖ٘؛ -

 ًبمهبى؛ؽـهبت ؿكٗبفت ُـُ ام ٗب  وبتّب -

 ، هزَمّبٕ ٣ول٘بتٖ؛ّب ف٤بل٘تًَاثك ـاكٕ ًگْ -

 ّب؛ ٕ هبلٖ ٍ هٌف٤تّب ّنٌِٗ -

 ثب ًبمهبى؛ ّٖٗب للاؿاؿ -

 ؛تٜبثك -
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 اكتجبٛبت. -

 رٌٗفع   ّبٕ طرفالساهبت   3-2-4-الف

 حجتٍ  وبكٍ  وٌت ٕ هـاٍمّب ف٤بل٘ت، تٜبثكهٌئَ  اٗزبؿ ٗه صبكصَة ثلإ هـٗلٗت  FMوِ  ربٖٗؿك 

  ًبمهبى: َُؿ تَِٓ٘ هٖ ، هغَكٕ اًت وٌت ٍوبك آلٖٕ ّب ف٤بل٘تؽبكد ام ّبٕ  ف٤بل٘ت

  ؛ثبُـ ّب ف٤بل٘تثب هلتجٚ  ٕلبثل ارلالبًًَٖ ٍ هملكات ثلإ ٌُبًبٖٗ الناهبت  كٍٍ ارلاُٖٗبهل ٗه  -

 ؛ ثبُـ ّب آى ، هغل ٍ تبكٗؼ ف٤بل٘تتٜبثكگناكٍ ًَاثك  وٌٌـُ ًگْـاكٍٕ  اٗزبؿ -

ُبهل هـٗلٗت ُلاٗٚ ، عبؿحِ ثًٌِجت  ٕ ٍاوٌَّب ف٤بل٘ت٣ول٘بتٖ ٍ ّبٕ  كٌٗهرنئ٘بت ُبهل  -

 .ثبُـ ٖٕ اٗوٌٖ ٍ كفبّّب ف٤بل٘ت اٜٗلاكٕ، هـٗلٗت مٌٗت هغٜٖ٘،

 ثرإ رعبٗت الساهبترٗسٕ  طرح  4-2-4-الف

ثلإ ؿًت٘بثٖ ثِ آى ّبٕ هَكؿً٘بم  ؿكًٍـاؿٍ وٌٌـ  ٍكؿُ هٖآكا وِ الناهبت كا ثلّبٖٗ  ثلًٍـاؿ ،ٛلطٗه 

عـالل هَاكؿ مٗل كا ثلإ ّل  ثْتل اًت ٛلط ٛلط اكائِ ؽـهت(. اٗي)هبًٌـ  وٌـ هٖكا تَٓ٘ف ّب  ثلًٍـاؿ

    :ؽـهت ت٤٘٘ي وٌـ

 وٌٖ هوىي اًت ٗه ؿكؽَاًت ؽـهت كا ُل١ٍ ٍ تبٗ٘ـوٌـ؛وِ صِ  اٗي  -

 ُ )ٓبؿك ًِـُ( ثِ ؽـهت اكائِ ُـُ؛ُـ ام ؿكؽَاًت ؽـهت ؿكٗبفتُـُ كٗنٕ  ٛلط اًت٠بك مهبى -

  ؛تزْ٘نولؿى ثلإ ّٖٗبفلاٌٗـ -

 ؛ؿّـ هٖوـام ًبمهبى ؽـهت كا اكائِ وِ  اٗي -

 ؛ثلإ اكائِ ؽـهبت ؿك ؿًتلى ٌّتٌـ ٕصِ هٌبث٢ هَكؿً٘بمثب ثلًبهِ هٜبثك وِ  اٗي -

 مهبى ٍ هىبى اكائِ ؽـهت؛ -

هٌئَ  ٍرَؿ ؿاكؿ ٗب ؽ٘ل ٍ اگل صٌ٘ي اًت صِ وٌٖ ّبٕ اٗبفٖ ثلإ اكائِ هتـاٍ   آٗب ّنٌِٗوِ  اٗي  -

 ؛اًت

ثب ٍ صگًَِ ؿك اٗي َٓكت پقٗل اًت ٍ  ، ًل٣ت ٗب و٘ف٘ت پبًؾگَٖٗ اهىبىوو٘تآٗب تغ٘٘لات ؿك  وِ اٗي  -

 ؛اٗزبؿ ولؿتغ٘٘لات كا تَاى  هٖ إ صِ ّنٌِٗ

  تزْ٘ن ؽبكد ُـى؛ام ثلإ  ّٖبٗفلاٌٗـ -

 :َُؿ وٖهَاكؿ مٗل كا ُبهل ً، ٛلط

  ؛ًَٜط ؽـهت ٗب اّـا  و٘ف٘ت -

 ؛ًٌزَلبثل  پ٘بهـّبٕ -

 ؛للاكؿاؿٕ التناهبت -

 ه٤ٌىي ٗب تىلاك ًَُـ. ٕلؿًٜظ ؽـهت ٗب الناهبت ٣ولىًبهِ  هَافمتثب اٗي عب  ٣ٌبٓل ٛلط هوىي اًت ؿك 
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   تسْ٘التتع٘٘ي داهٌِ ضوَل س٘ستن هذٗرٗت  3-4-الف

 گٌزبًـُ ُـُ اًت.ٖٗ اًت وِ ؿك ًٌ٘تن هـٗلٗت ّب ف٤بل٘تؿاهٌِ ُوَ ، توبهٖ 

 :اًتت٤٘٘ي ؿاهٌِ ُوَ  ًٌ٘تن ُبهل هَاكؿ مٗل 
  ؛ًٌ٘تنُوَ  ثبلمَُ )هغـٍؿُ وبهل(  ؿاهٌِ ٕـاوخلعٌُبًبٖٗ ٍ ؿكن  -

پبَٗ ٍ  ف٘نٗىٖ، ؽـهبت، هَل٤٘ت ٍوبتّب ٕ ًبمهبًٖ، ّب ف٤بل٘ت، ّب ّب، ؿاكاٖٗفلاٌٗـٌُبًبٖٗ  -

 .َُؿ هٖثِ وبكگلفتِ  FMّبٖٗ وِ ؿك ًٌ٘تن  ثْجَؿ

 َُؿ. ًوٖؿاهٌِ ُوَ  گٌزبًـُ  فلاٌٗـؿك  پ٘بهـّبًغَُ ؿًت٘بثٖ ثِ تِؾْ٘   -ٗبدآٍرٕ

هٜبثك ثب پي ام تغل٘ل فٌٗف٢  ّبٕ ٛل  هَكؿ ً٘بم پ٘بهـّبٕثلإ وِ ٖٗ ّب ف٤بل٘تثٌـٕ آى  اٍلَٗت -

 ؛ؿاكإ اّو٘ت ٌّتٌـ ،2-4-ٍ الف 1-4-الف ّبٕ مٗلثٌـ

 پلؿامؿ؛ هٖ( صلؽِ ع٘بت)ول ثِ ً٘بمّبٕ ثلٌـ هـت ًٌ٘تن  وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 ؛وٌـ هٖفلاّن هَكؿً٘بم كا گَٖٗ  بًؼٍ ًل٣ت پپقٗلٕ  ا٤ًٜب ًٌ٘تن  وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

ٗب  ّب ٕ هَكؿً٘بم ام ًبٗل ًٌ٘تنّب ؿكًٍـاؿكٗنٕ ُـُ،  ٛلط FMًٌ٘تن اكتجبٙ ًغَُ ٌُبًبٖٗ ٍ ؿكن  -

 اًتبًـاكؿ :هخب كًوٖ )ثِ ٣ٌَاى  ٖهـٗلٗتّبٕ  ًٌ٘تن، ام رولِ ّب ثِ ًبٗل ًٌ٘تن ّبٕ هَكؿً٘بم ثلًٍـاؿ

ISO 9001). 

 :َُؿ هٖؿاهٌِ ُوَ  ُبهل هَاكؿ مٗل  اثال٥

 وِ هلنم ثِ ك٣بٗت ًٌ٘تن ٌّتٌـ؛ ّبٌّتبكٗب ّب  ٛل ٌُبًبٖٗ توبهٖ  -

 ؛ٌّتبكٗب  /ٍ ٛل ّل ٌبًت ثلإ تّبٕ اكتجبٖٛ ه پ٘بم تِْ٘ -

ٍ ّوِِ٘  ُفب ّبٕ ول٘ـٕ  پ٘بم وِ اٗيّبٕ اكتجبٖٛ هٌبًت ثلإ اٛوٌ٘بى ام  وبًب  اًتفبؿُ ام كًبًِ ٍ -

 ؛ؿك ؿًتلى ٌّتٌـ

  .ثلكًٖ ٍ تبٗ٘ـ ؿكن آى ؿك فَآل مهبًٖ هٌبًت -

 FMس٘ستن  4-4-الف

 :اًتُبهل هَاكؿ مٗل  FM  ًٌ٘تنكٗنٕ  پبِٗ

ّبٕ  ًٌ٘تنّبٕ ًبٗل  ؿكًٍـاؿٍاوٌَ هٌبًجٖ ثِ  ؿّـ هّٖبٕ ؿكعب  ت٤ًَِ وِ ثِ ًبمهبى اربمُ فلاٌٗـ -

 ( ؿاُتِ ثبُـ. 1-4-الفمٗلثٌـ هٜبثك ثب فٌٗف٢ ) ّبٕ ٛل ( ٍ 3-4-الفهٜبثك ثب مٗلثٌـ  ٌُبًبٖٗ ُـُ )

 ولؿى ً٘بمّبٕ ٌُبًبٖٗ ُـُ؛ ثلآٍكؿُّبٕ هَكؿً٘بم ثلإ ثلًٍـاؿتِؾْ٘  -

  ثلًٍـاؿّب؛ً٘بمّب ٍ هٌتٌـًبمٕ  -

 :اًتًٌ٘تن ُبهل هَاكؿ مٗل ًبمٕ  پ٘بؿُ

 ؛6-ثٌـ الفهٜبثك ثب  ّب ف٤بل٘تكٗنٕ  ٛلط -

 ؛7-هٌبث٢ ٍ اكتجبٛبت هٜبثك ثب ثٌـ الف -
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  ؛1-8-ثٌـ الفمٗلّبٕ ٣ول٘بتٖ هٜبثك ثب  گبم -

 :اًتٍ ثْجَؿ هـاٍم ًٌ٘تن ُبهل هَاكؿ مٗل اكٕ ـًگْ

  ؛9-٣ولىلؿ هٜبثك ثب ثٌـ الف اكمُ٘بثٖ -

  .10-ثْجَؿ هٜبثك ثب ثٌـ الف -

 ُبهل هَاكؿ مٗل ثبُـ: هغتَإ ًٌ٘تنَُؿ  تَِٓ٘ هٖ

 ؛ؽَؿ تٌْ٘التٕ هـٗلٗت ّب ف٤بل٘تٕ ثلإ فلاٌٗـوبهل ٗب ًمِِ  فلاٌٗـٗه هـ   -

 (؛2-10-مٗلثٌـ الف هٜبثك ثب)اٛال٣بتآًْب ثِ ٍ ً٘بمّبٕ گ٘لٕ  تٔو٘نًمبٙ ثغلاًٖ ٗه كٍٍ ٌُبًبٖٗ  -

وِ ثلإ هَفم٘ت ٍ هٌبًت  ّٕب ىبؿك مهًبمهبى هبًٌـ اٛال٣بت  ـاٍمهصلؽِ ثْجَؿ ثلإ اكائِ ٖ ّٗبفلاٌٗـ -

  ؛ت٤ًَِ ًبمهبى ٗلٍكٕ اًت

اكمٍ ؿاكإ تمبٗب ًبمهبى ّبٕ  ًٌ٘تنًٌ٘تن هـٗلٗت ٍ  ّل ؿٍ وِ ثلإ ّبٖٗ ثلًٍـاؿ ْـاُتًگت٤ًَِ ٍ  -

 .ٌّتٌـ

 راّجرٕ   5-الف

 راّجرٕ ٍ تعْذ    1-5-الف

پ٘لٍٕ ٍ ثب  ،ام ًٌ٘تن ول ًبمهبى،ٗلٍكٕ اًت تب اٛوٌ٘بى عبٓل َُؿ وِ  FMكاّجلٕ ٍ ت٤ْـ ثِ ًٌ٘تن 

 .وٌـ هٖآى ّوىبكٕ 

 ثب عَٔ  اٛوٌ٘بى ام هَاكؿ مٗل عبٓل َُؿ: تَاًـ هٖ اٗي ه١ََٗ

هـت ثلإ ٣ول٘بت  كٍٗىلؿ ثلٌـٗه پِت٘جبًٖ ام ٍ ؽـهبت،  ّب ٠ًبكت ثل ؿاكاٖٗ ،ًبمهبًٖفلٌّگ وِ  اٗي -

 ؛وٌـ هٖتلٍٗذ ٍ تَِٗك  كا ثِ ًف٢ هبهَكٗت ًبمهبى ّب ف٤بل٘تًبمٕ  ٗىپبكصٍِ  ٓلفِ هملٍى ثِ

 كاّجلؿ ٍ اّـا  هِؾْ ُـُ هٜبثك ثب ثٌـّبٕ  گ٘لٕ رْت( ثب پ٘بهـّب)ولٖ( ٍ اّـا  )هِٖ  ؽٚوِ  اٗي -

  ؛ثبُـ كاًتب ّن 4-الف

 4-4-ٍ الف 3-4-ٛلاعٖ وِ ؿك مٗلثٌـ الف فلاٌٗـالناهبت ًٌ٘تن وِ ام ٛلٗك ًبمٕ  ٗىپبكصِوِ  اٗي -

 ؛ُـُ اًتُلط ؿاؿُ ُـُ اًت، عبٓل 

 ؛ٍ ؿك ؿًتلى ثبٌُـكٗنٕ  ٛلطاًـ،  ت٤لٗف ُـُ 1-8-ٍ الف 1-7-وِ ؿك مٗل ثٌـ الف ٖهٌبث٤وِ  اٗي -

 ،اثال٥ ًٌ٘تن ثِ ّوِ افلاؿٕ وِ ً٘بم ثِ وبك ٗب پِت٘جبًٖ ام ًٌ٘تن ؿاكًـ، اًزبم ُـُ ثبُـ وِ اٗي -

 آهـُ اًت؛ 2-8-ٍ الف 4-7-وِ ؿك مٗلثٌـ الف َٛك ّوبى

ؿكن ٍ  ه٠ٌَك ثِ ( 4-7-مٗلثٌـ الف هٜبثك ثب) ثبت هـٗلٗت كؿُ ِآى ثّب ٍ هناٗبٕ فلاٌٗـ ،ًٌ٘تن اثال٥ -

ثْجَؿ هٜبثك ثب آًضِ ؿك تغ٘٘ل ٍ  ّبٕفلاٌٗـگقاكٕ ثل تبح٘ل ًغَُ ؿكنصٌ٘ي  ٍ ّنپِت٘جبًٖ ام ًٌ٘تن 

  آهـُ اًت؛ 10-مٗلثٌـ الف
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 آهـُ اًت؛ 9-ثٌـ الفآًضِ ؿك هٜبثك ثب آهـُ  ؿًت ثِ پ٘بهـّبٕگناكٍ ٍ  ًٌزَ -

ووه ثِ ٍ  ّب آىُبهل عَٔ  اٛوٌ٘بى ام اًٜجبق  تؽـهؿٌّـگبى  اكائِ ٍ تاكائِ ؽـهوبكوٌبى   هـٗلٗت -

  ؛ثْجَؿ هٌتول آى ًٌ٘تن ٍ

ثِ  ولؿى اّـا  ؽَؿ ٍ ام ؿًجب  وٌٌـ هٖؿاؽلٖ ًبمهبى ثلإ هَفم٘ت هتمبثل ّوىبكٕ  ّبٕ ثؾَوِ  اٗي -

 وٌٌـ؛ هٖ پَُٖ صِنل٘وت هَفم٘ت ول ًبمهبى 

  ؛هتـاٍ  ُـُ اًت ،10-هـاٍم ثِ ٣ٌَاى ٗه فلٌّگ ؿك ًبمهبى هٜبثك ثب ثٌـ الفثْجَؿ وِ  اٗي -

 .َُؿ هٖ اًزبم 9-ثِ َٛك هـاٍم، وبهل ٍ ه٠ٌن هٜبثك ثب ثٌـ الفهـٗلٗت كٌٗه وِ  اٗي -

 هطٖ   خط 2-5-الف

 اًت:اكائِ ٗه ث٘بًِ٘ ثلٌـ هـت اًت وِ ؿك آى هَاكؿ مٗل آٍكؿُ ُـُ  FMهِٖ  ؽّٚـ  ام 

 ؛َٓكت ُفب  ثِّب  اكائِ اٍلَٗت -

تغمك ثؾِ٘ـى  ثلإافلاؿ هَكؿً٘بم  ثلإ ّل ؿٍ ٛل  ٍ ًبٗلتمبٗب  ثلللاكٕ كاثِٜ ث٘ي ًبمهبى ٍ ًبمهبى  -

 ؛ٛلطثِ ٣ٌبٓل 

)اهب اّـا  ؽبٖٓ كا ت٤٘٘ي  ت٠ٌ٘ن َُؿ ثبٌٗتٖ پ٘بهـّب، ثلًٍـاؿّب ٍ ّب ف٤بل٘توِ صِ  اٗي كٗنٕ پبِٗ -

 ؛(.هتفبٍت ثبُـثبك  ّلصٌـ ٍلت ٗه، وِ هوىي اًت وٌـ وًٖ

ٍ ٣ٌبٓلٕ كا ت٤٘٘ي  َُؿ هٖتغت پََُ ا٣وب   تٌْ٘التثلإ ولِ٘ ؿاهٌِ ُوَ  ؽـهت وِ  اٗي  -

 .اؿؿاًزبم  هٌغٔلثِ فلؿ تٌْ٘التؿك ّلٗه ام كا ٍ ٣ول٘بت اكائِ ؽـهت  كٗنٕ ٛلطتَاى  هٖوِ وٌـ  هٖ

 : اًت ثْتلهف٘ـ ثبُـ  FMهِٖ  ؽٚ وِ اٗيثلإ 

 ؛ ثبُـوِ ؿك ّل هىبى لبثل ؿًتلًٖ هٌتِل َُؿ ّبٖٗ  ؿك لبلت  -

 ؛(2-2-4-مٗلثٌـ الف هٜبثك ثب) ثبُـ. فٌٗف٢ ّبٕ ٛل ؿك ؿًتلى )هىبى هٌبًت( ثلإ   -

 ؛َُؿكًبًٖ كٍمِ ث ه٠ٌنثِ َٓكت   -

ؿٌّـگبى  ثلإ عَٔ  اٛوٌ٘بى ام ؿكن كٍُي الناهبت ؽٚ هِٖ، ّلگًَِ تغ٘٘ل ثِ وبكوٌبى ٍ اكائِ  -

 ؛َُؿؽـهبت اثال٥ 

هِٖ  ؽٚ)هبًٌـ هٌبث٢ اًٌبًٖ، . ـاُتِ ثبُـهغبٗلتٖ ًًبمهبى ّبٕ هلثَٙ ؿك ؿاؽل  هِٖ ؽٚثب ًبٗل   -

  ((.َُؿهلار٤ِ ISO 31000  اًتبًـاكؿ ثِ صٌ٘ي كٌٗه )ّنتـاكوبت ٗب هـٗلٗت 

 ٍ اخت٘برات سبزهبًٖ  ّب هسئَل٘تّب،  ًقص  3-5-الف

 :اًتّبٕ هؾتلف ُبهل هَاكؿ مٗل  اؽتٔبّ ًمَ
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ّبٖٗ ثبُـ وِ وبهالً ثِ  تَاًـ ُبهل ًمَ وِ هٖ FMّبٕ هلثَٙ ثِ عبوو٘ت ًٌ٘تن  ثبمًگلٕ ؿك هَكؿ ًمَ -

 اًـ ٗب فمٚ رنئٖ ام آى ٌّتٌـ؛  ًٌ٘تن اؽتٔبّ ؿاؿُ ُـُ

  ؛ثب ًٌ٘تنؿك اكتجبٙ ًمَ تَٓ٘ف ًبمگبكٕ ؿك ًغَُ  ٍُفبف٘ت عفٞ  -

  ؛اًٜجبق ٣ٌبٓل ؽبّ ًٌ٘تنتؾْٔ٘ هٌئَل٘ت ثلإ  -

 ٣ٌبٓل ًٌ٘تن.ّبٕ  ات ٗب پبًؼ ثِ ؽلٍرٖپٌِْ٘بؿ تغ٘٘ل ثلإ ُل١ٍ ف٤بل٘ت،تفَٖٗ اؽت٘بك  -

 ُبهل هَاكؿ مٗل ثبُـ:ثْتل اًت  هٌئَل٘ت

 ت٤لٗف َُؿ؛ َٓكت ُفب  ثِ -

  ؛ؿاُتِ ثبُـ ًٌ٘تن ام ثؾَ ت٤لٗف ُـُ ثب ّل تٌْب ٗه ًمَ هٌئَ  ثلإ اًٜجبق -

  .ؿاُتِ ثبُـ ًٌ٘تن ول ثلإ ٣ولىلؿ ٍ اًٜجبقٗه ًمَ هٌئَ   -

 مٗل ثبُـ: هَاكؿ هتَرِ ، ؿاكؿ كا FMُؾٖٔ وِ هٌئَل٘ت ولٖ ًٌ٘تن َُؿ  تَِٓ٘ هٖ

اًٜجبق  ه٠ٌَك ثِ ثَؿُ ٍ ٓلفبً تمبٗب كاّجلؿٕ ًبمهبى  همبٓـؿك ؽـهت ًٌ٘تن  وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 ثب ؽَؿٍ ٍرَؿ ًـاكؿ؛ 

 ؛گ٘لؿ هّٖبٖٗ كا ثِ وبك فلاٌٗـ، ثب الناهبت اٗي اًتبًـاكؿثلإ اٛوٌ٘بى ام اًٜجبق ًٌ٘تن  -

  ؛وٌـ هٖكٗنٕ  ثلًبهِكا  ًٌ٘تن ٍ اًٜجبقإ  ؿٍكُ ه٤وَ ثبمًگلٕ  -

ّبٕ ًٌ٘تن ثِ فلاٌٗـتب ثتَاًـ تبٗ٘ـ وٌـ وِ ؿاكؿ ، اٛوٌ٘بى اًتاٛال٣بت هٌبًت ؿك ؿًتلى  وِ اٗي ام -

 ؛ٌّتٌـ كاًتب ّن ًبمهبى ٍ اّـا  هلثَٙ FMهِٖ  ؽُٚـُ ٍ ثب  هٌتٌـؿكًتٖ 

ٍ تبٗ٘ـ  بمًگلٕكا ث FMام ٣ولىلؿ ًٌ٘تن ًبمهبى  ثبت هـٗلٗت كؿُثِ  هٌبًتؿّٖ  گناكٍ ٗه كٍا  -

  ؛وٌـ هٖ

 ؛ٍ اؽت٘بكات اًت ّب هٌئَل٘تگناكٍ ُبهل ّل تغ٘٘لٕ ؿك  وٌـ وِ هٖاٛوٌ٘بى عبٓل  -

  ؛َُؿ هٖ كٗنٕ ثلًبهِ FMٛلط إ  ؿٍكُ هتـاٍ كٍمكًبًٖ ِ ث -

ؿٌّـگبى ؽـهبت  ؿّـ تب اٛوٌ٘بى عبٓل َُؿ اكائِ هٖهٌبث٢ كا ثب ّن تٜج٘ك  ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍكاّجلؿّب ٍ  -

إ ثلإ هٜبثمت ثب  َة ُـُ ام اًتبًـاكؿّبٕ ًٌ٘تن هـٗلٗتٖ ثلؽَكؿاك ثَؿُ ٍ تَاًبٖٗ لبثل هالع٠ِٔهٌ

 ؿاكًـ؛ ّب آى

ثلإ عَٔ   ّب آىؽـهت ٍ وبكوٌبى ؿٌّـگبى  اكائٍِ آهَمٍ  كاٌّوبٖٗاكتجبٙ ٗب ؿك َٓكت لنٍم وِ  اٗي  -

ًٌ٘تن، صگًَگٖ پ٘لٍٕ ام آى، ًغَُ اكائِ تغ٘٘لات ٍ ثْجَؿّبٕ آى ٍ پ٘بهـّبٕ اٛوٌ٘بى ام ؿكن اّـا  ٍ 

 ؛ گ٘لؿ َٓكت هٖ ام پِت٘جبًٖ ام ًٌ٘تن ّب آىهناٗبٕ 



 1398 سبلچبح اٍل(: )20597اٗراى ضوبرٓ  هلٖاستبًذارد 

26 

 رٗسٕ  طرح  6-الف

 ّب فرصتٍ ّب  رٗسکاقذاهبت ثرإ پرداختي ثِ   1-6-الف

 :اًتُبهل هَاكؿ مٗل ّب  كٌٗهت٤٘٘ي 

 ؛2-4ٍ  1-4اُبكُ ُـُ ؿك مٗل ثٌـ  ؿك٠ًل گلفتي هَاكؿ ٍ الناهبت -

    ُلاٗٚ( ث٘بىپ٘بهـّبٕ ٗه كٍٗـاؿ )ام رولِ تغ٘٘ل تلو٘جٖ ام  ثبتَرِ ثِغبلجبً ّب  كٌٗه وِ اٗيؿكن  -

ثب هـٗلٗت كٌٗه وِ  هلتجٚ ثب ٣ول٘بت ٍ افلاؿ )، ؿك َٓكت ٍل١َ، ّب آىاعتوب  ٍل١َ ٍ تبح٘ل ًَُـ ٍ  هٖ

 ـ( اًت؛ًوبك ؿاكٍ  ًل

  ؛ّبتْـٗـٍ  ّب فلٓتٌُبًبٖٗ  -

 .ُلاٗٚ ٍرَؿ ؿاكؿؿك مهبى وِ تغ٘٘لات اًبًٖ  ؿك ّل كٌٗهاًَا١ ٍ ًٜظ  بمًگلٕث -

 .ؿّـ هٖؿك هَكؿ هـٗلٗت كٌٗه اكائِ  ّبٖٗ كاٌّوبٖٗ ISO 31000اًتبًـاكؿ   -ٗبدآٍرٕ

 ٠ًل للاك ؿاؿ:  هَكؿ مٗله٤٘بكّبٕ گٌتلؿُ ٗب ًبٗل  كا هٖ تَاى ؿك مهٌِ٘ ّبّب  كٌٗه

 فٌٖ؛ -

 هبلٖ؛ -

 هغٜٖ٘؛مٌٗت  -

 ارتوب٣ٖ؛  -

 ً٘بًٖ؛ -

 ثبمكگبًٖ؛ -

 ؛ٕا٣تجبك -

 ًبمهبًٖ. -

  :اًتُبهل هَاكؿ مٗل هَكؿ ٠ًل  پ٘بهـّبٕاٛوٌ٘بى ثلإ 

 هغلن پبًؼ ثِ ٗه كٌٗه ؽبّ ثبُـ؛تَاًـ  هٖؿكن ه٤٘بكٕ وِ  -

 صبكصَة مهبًٖ هَكؿ ٠ًل؛ ٍرَؿ هٌبث٢ هٌبًت ثلإ پبًؾگَٖٗ ؿكعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 اًـ؛ آهَمٍ ؿٗـُوبفٖ  اًـامُثِ وبكوٌبى  وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 . FMًٌ٘تن  فلاٌٗـؿك  ّب ف٤بل٘تاٗي  ًبمٕ پ٘بؿٍُ ًبمٕ  ٗىپبكصِ -

 :َُؿ هٖؿًت٘بثٖ ثِ ثْجَؿ هـاٍم ؿك هـٗلٗت كٌٗه ُبهل هَاكؿ مٗل 

  ؛ّب ًبمهبى ٍ تٌْ٘التًبٗل ٗبؿگ٘لٕ ام تزلثِ  -

  ؛ّبٍ تْـٗـ ّب فلٓتثْجَؿ ٌُبًبٖٗ  -
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  ؛ّب ؿكى گلفتي ام آى ه٠ٌَك ثِ  1كٍٗـاؿپي ام ٕ ّب بمًگلٕث اًزبم -

  ؛ؿك عب  عبٗل ٍ ؿكعب  َْٟكّبٕ  كٌٗهؿك هَكؿ ؽـهبت اهٌ٘تٖ ٍ اٜٗلاكٕ ؿٍلتٖ  اكتجبٙ ثب -

 ؛تمبٗب كٌٗه ؿاؽلٖ ًبمهبىكٗنٕ  ٛلط وبكولؿاكتجبٙ ثب  -

 :اًتٌُبًبٖٗ ُـُ ُبهل هَاكؿ مٗل  ّٕبٍ تْـٗـ ّب فلٓتثِ  گَُٖٗـُ ثلإ پبًؾكٗنٕ  ٛلطالـاهبت 

 اكمٗبثٖ: -

 اعتوب  ٍل١َ ٗه كٌٗه ٌُبًبٖٗ ُـُ؛ -

 ٍل١َ كٌٗه؛اعتوبلٖ  احلاكمٗبثٖ  -

 الـاهبت ثبلمَُ ثلإ رلَگ٘لٕ ٍ ٗب وبَّ اعتوب  ٍل١َ؛ گلفتيؿك ٠ًل  -

 (؛وٌٌـُ ٤ـٗلهخب  ت)ثِ ٣ٌَاى ؿك ٠ًل گلفتي الـاهبت ثبلمَُ ثلإ وبَّ تبح٘ل ٍل١َ  -

 هبًـُ؛ ؿكرِ پقٗلٍ ّلگًَِ كٌٗه ثبلٖ -

   ؛ت پِ٘گ٘لاًِ ٌُبًبٖٗ ُـُبالـاه ًبمٕ پ٘بؿُثلإ  ّبٖٗ تِْ٘ ٛلط -

ّبٕ آهبؿگٖ  كٌٗه )ثِ ٣ٌَاى هخب : ثلًبهِّبٕ  پبًؼ ًبمٕ پ٘بؿُُل١ٍ ٍ ثلإ  ّبٖٗ تِْ٘ ٛلط -

  ؛اٜٗلاكٕ(

     )ثِ ٣ٌَاى هخب  كٌٗه پي ام كٍٗـاؿ ّبٕ ٣ول٘بتٖ هَلت  لبثل٘ت تأه٘يثلإ   ّبٖٗ تِْ٘ ٛلط -

   ؛((َُؿهلار٤ِ  ISO 22301ثِ اًتبًـاكؿ ) وبكٍ   وٌتّبٕ تـاٍم  ٛلط

ّبٕ  ثلًبهِ :ؿك اًل١ ٍلت )ثِ ٣ٌَاى هخب وبهل ثلؿاكٕ  ثْلُ ثبمگلؿاًـى ؽـهبت ثِّبٖٗ ثلإ  تِْ٘ ٛلط -

 ؛رجلاًٖ(

 ؛FM فلاٌٗـّب ؿك  توبهٖ اٗي ٛلطًبمٕ  ٗىپبكصِ -

ثِ كٌٗه هَحل ثَؿُ اًت، ؿك پبًؼ  وِ اٗي اكمُ٘بثٖثلإ  هٌتٌـاٛال٣بت  وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 (؛5-7مٗلثٌـ هٜبثك ثب ؿًتلى ثبُـ )

كا ت٤٘٘ي  2-4ٍ الناهبت مٗلثٌـ  1-6هٌبئل هِؾْ ُـُ ؿك مٗل ثٌـ  ًغَُ كً٘ـگٖ ثِ ثْتل اًتًبمهبى 

 َٓكت لنٍم هَاكؿ مٗل ثبُـ:ٍ ؿكً٘بم ثِ ٗه ٛلط  ٣ولٖ  اكمُ٘بثٖاٗي ه١ََٗ ُبهل َُؿ  تَِٓ٘ هٖ. وٌـ

 ؛FMًٌ٘تن  فلاٌٗـاٗي الـاهبت ؿك ًبمٕ  ٗىپبكصِ -

 ت٤لٗف ُـُ؛ هٌبًت الـاهبت  ًبمٕ پ٘بؿُ -

هٜبثك ثب ؿًتلى ثبُـ. )  احلثؾِٖ الـاهبت ؿك اكمُ٘بثٖثلإ  هٌتٌـاٛال٣بت  وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 (؛7-5  مٗلثٌـ

                                                 

1-post-event 
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  ّب آىثرإ دست٘بثٖ ثِ رٗسٕ  طرحٍ  FM اّذاف  2-6-الف

هؾتلف صٌ٘ي اّـا  ًَٜط  هلثَٙ ثِ ؿاهٌِ ولٖ ؽـهبت ٍ ّنّبٕ ًٌجٖ وبكولؿثْتل اًت اّـا  ًبمهبى 

 ٍ ٣ول٘بتٖ(  تبوت٘ىٖ )ثِ ٣ٌَاى هخب : ًَٜط كاّجلؿٕ، ًبمهبى كا ؿك ٠ًل ثگ٘لؿ.

 :َُؿ هٖاّـا  ُبهل هَاكؿ مٗل كٗنٕ  ٛلط 

 گ٘لٕ؛ كٍٍ ٍ ه٤٘بك تٔو٘ن كٗنٕ پبِٗ -

 ٍ هٌبث٢ ثلإ ؿًت٘بثٖ ثِ اّـا ؛ ّب ف٤بل٘تثٌـٕ  اٍلَٗت -

 ؛ّب آى ع٘بتصلؽِ وبهل  ؿكَٛ  تٌْ٘التّبٕ هَكؿ اًتفبؿُ ؿك هـٗلٗت فلاٌٗـؿكن ٍ هٌتٌـًبمٕ  -

 فٌٗف٢؛ ّبٕ ٛل ثلإ ول٘ـٕ ثغلاًٖ پ٘بهـّبٕ  ٌُبًبٖٗ -

 ؛ّب ٍرَؿ ؿاكؿ ثلًبهِ كٗنٕ ؿك هَكؿ اٗي وِ صِ مهبًٖ ٍ صٌـ ٍلت ٗه ثبك، ً٘بم ثِ ؿًت٘بثٖ آى -

  ّب. آىٍ گناكٍ  اكمُ٘بثٖت٤٘٘ي ًغَُ  ٌٍّتٌـ ًٌزَ لبثل  پ٘بهـّبٕ وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 :َُؿ هٖفٌٗف٢ ُبهل هَاكؿ مٗل  ّبٕ ٛل تَرِ ثِ الناهبت 

 (؛2-4-مٗلثٌـ الف هٜبثك ثبٖ ُـُ )ٌُٗبًب فٌٗف٢ ّبٕ ٛل ٍ ؿك َٓكت لنٍم هقاولُ ثب  ثغج -

 ؛ّب هٌتٌـًبمٕ ًتبٗذ اٗي ثغج -

  ؛فٌٗف٢ ّبٕ ٛل ثِ  فلاٌٗـًتبٗذ اٗي  اثال٥ -

  .ّبٕ هؾتلف ٍ ٛلط ّب هِٖ ؽٚو٘ت هٌبًت الناهبت هَكؿ تَافك ؿكتل  -

 :اًتبثٖ ثِ اّـا  ُبهل ت٤٘٘ي ٍ هٌتٌـًبمٕ هَاكؿ فٗل ٘صگًَگٖ ؿًتكٗنٕ  ٛلط

 ّب٣ٕولىلؿُبهل هٌبث٢ هبلٖ، هٌبث٢ اًٌبًٖ ٍ ًبٗل كٗنٕ  ٛلطٕ ّب ف٤بل٘تثب ًبٗل كٗنٕ  ٛلطصگًَِ اٗي  -

 ؛َُؿ هٖپِت٘جبًٖ ٗىپبكصِ 

  :ثلإ ٕكٍٍ ٍ ه٤٘بك -

  ؛گ٘لٕ تٔو٘ن -

 ؛٢ هَكؿً٘بمثٍ هٌب ّب ف٤بل٘تثٌـٕ  اٍلَٗت -

  ثبُـ: ُبهل هَاكؿ مٗل هٖ ّب آى ع٘بت وبهل صلؽِ ؿكَٛ  تٌْ٘التهـٗلٗت اًتفبؿُ ؿك ّبٕ هَكؿفلاٌٗـ -

 صِ ص٘نٕ اًزبم ؽَاّـ ُـ؛ -

 صِ هٌبث٤ٖ هَكؿً٘بم اًت؛ -

 صِ وٌٖ هٌئَ  ؽَاّـ ثَؿ؛ -

 افتـ؛ ّبٖٗ اتفبق هٖ ؿك صِ ًَثت -

 ُـ؛ صِ مهبًٖ تىو٘ل ؽَاّـ -

 ؛ُـ ؽَاّـ اكمُ٘بثٖ ،ًتبٗذصگًَِ  -

 .FM)ّبٕ(  ٛلطهبلٖ  غ٘لپ٘بهـّبٕ هبلٖ ٍ   -
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كٗنٕ  ٛلطهؾتلف ّبٕ  افك پلؿاؽتي ثِهـت كا ثلإ  ٍ ثلٌـ هـت ّبٕ وَتبُ، ه٘بى ًبمهبى ٛلطَُؿ  تَِٓ٘ هٖ

 ت٤ًَِ ؿّـ. تمبٗبًبمهبى 

ؽَؿ ثِ آٌٗـُ ًگبُ وٌـ ٍ  وبكٍ  وٌتكٗنٕ  ٛلطؿك  بى ثْتل اًتاًت وِ ًبمه ّبٖٗ ثبمُ، كٗنٕ ٛلطّبٕ  افك

 ؽبّ گلفتِ َُؿ. بتالـاه ًبمٕ پ٘بؿُلجل ام  وبكٍ  وٌتآى تٔو٘وبت  ٖٛ

ؽَؿ ت٤لٗف  وبكٍ  وٌتكٗنٕ  ٛلطًبمهبى ثِ ٣ٌَاى ثؾِٖ ام اًت وِ  هَاكؿٕ آى ،هٌبًتكٗنٕ  ٛلطّبٕ  افك

 .وٌـ هٖ

ّبٕ اكائِ  هَكؿً٘بم گلٍُكًبًٖ  اٛال١ ّبٕ ٗب ؿٍكُ اًت٠بك مهبى ْتل اًتثكٗنٕ  ٛلطّبٕ  افكؿك ًٜظ ٣ول٘بتٖ، 

 .ـًؿك ٠ًل ثگ٘ل ٍ اًزبم ف٤بل٘ت تأه٘ي، كٗنٕ ٛلط ه٠ٌَك ثِ كا ؽـهبت 

 : َُؿ هٖاحلثؾِٖ ؿك اٗي مهٌِ٘ ُبهل هَاكؿ مٗل 

 ؛ؿاكؿگ٘لٕ  تٔو٘نً٘بم ثِ  هـت ًبمهبى صِ وِ اٗيؿكن  -

 گ٘لٕ؛ تٔو٘نتٌل٢ٗ توبهٖ اٛال٣بت هَكؿ ً٘بم ثلإ پِت٘جبًٖ ام  -

ّبٕ هَكؿ  ثب تَرِ ثِ هغـٍؿٗت ّنٌِٗ ّـ  پ٘بهـّبٕهٌبث٢ ؿك ؿًتلى ثلإ ؿًت٘بثٖ ثِ كٗنٕ  ثلًبهِ -

 تَافك؛

 ٍٟبٗف ثلإ عَٔ  اٛوٌ٘بى ام اتوبم وبك ؿك مهبى ٍ ثَؿرِ ثٌِْ٘؛ كٗنٕ  ٛلط -

 ثگقاكًـ؛ احلًبمهبى ث٤ـٕ  كٗنٕ ٛلطآٌٗـُ وِ هوىي اًت كٍٕ ّبٕ  كٌٗهاكمٗبثٖ  -

 وبكآهـ؛ ّبٕ ّب ثلإ ٣ول٘بت هغـٍؿٗتؿكن   -

 پطت٘جبًٖ  7-الف

 هٌبثع   1-7-الف

 : هَاكؿ مٗل هٖ َُؿ هٌبث٢ ُبهل

 (؛2-7-مٗلثٌـ الفهٜبثك ثب وبكوٌبى ) -

 ؽـهت؛ؿٌّـگبى  اكائِ -

 هَاؿ اٍلِ٘؛ -

 هٌبث٢ هبلٖ؛ -

 اثناك ٍ تزْ٘نات. -

 :َُؿ هٖت٤٘٘ي هٌبث٢ هَكؿ ً٘بم ُبهل هَاكؿ مٗل 

  ؛تمبٗب ام لغبٝ وو٘ت ٍ و٘ف٘تاكمٗبثٖ ًَٜط  -

    ؛تغَٗل تب هغل اٍلِ٘ وبكوٌبى ٍ هَاؿربثزبٖٗ تـاكوبت اٛال١ ام  -

 :اًتوبكوٌبى هَكؿً٘بم ُبهل ت٤٘٘ي هَاكؿ فٗل اكمٗبثٖ 
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هَكؿ  ،ّب آى ٗه امّل عـاوخل ه٘ناى هِبكوت اعتوبلٖ صِ ت٤ـاؿ اموبكوٌبى ثلإ اكائِ ؽـهت ثلاًبى  -

 ً٘بم اًت؛

 ؛وبكوٌبىتَم٢ٗ  -

 ؛(6-7-الف ٍ 2-7-مٗلثٌـ الفهٜبثك ثب) اًتوِ هَكؿً٘بم ّبٕ ؽبّ  ت ٍ ُبٌٗتگٖؿاًَ، هْبك -

  ؛وبكوٌبى هٌبًت اًتؾبة، هـٗلٗت ٍ آهَمٍ -

 ؛إ تمم اًت ًبهِ گَاّٖآٗب  -

 ؛وبكوٌبىثل ًغَُ ٠ًبكت  -

 :اًتهبلٖ ُبهل ت٤٘٘ي هَاكؿ مٗل هٌبث٢ اكمٗبثٖ الناهبت 

 اكائِ ُـُ؛ تؽـهت ؿكؽَاًت ُـُ، ام لغبٝ ّنٌِٗ ّل ٍاعـ ثلإ ؽـهبهَكؿً٘بم هٌبث٢ هبلٖ  -

 ؛هَرَؿ هٌبث٢ هبلٖ -

 ، FMتٛلط ؽـهكً٘ـگٖ ثِ ٍ/ٗب  تٌْ٘التهـت  ً٘بمّبٕ ٣ول٘بتٖ ٍ ثلٌـكف٢  ثلإهٌبث٢ هبلٖ  آٗب اٗي -

 وبفٖ اًت؛

  ؛ٍ هؾبكد ؿٗگل اٍلِ٘ ، ثِ ٣ٌَاى هخب  عمَق ٍ ؿًتونؿ، هَاؿهٌبث٢ هبلٖتَم٢ٗ  -

 :اًتاكمٗبثٖ هَاؿ، تزْ٘نات ٍ اثناك هَكؿً٘بم ُبهل ت٤٘٘ي هَاكؿ مٗل 

 ؛تزْ٘نات هَكؿً٘بم ثلإ اكائِ ؽـهبت -

 كاعتٖ ؿك ؿًتلى ًٌ٘ت؛ ٍ ثِهٌج٢ تزْ٘نات ٍٗوُ وِ ه٤وَتً  -

 هَكؿ ً٘بم اًت؛ ّبآهَمٍ ٍ/ٗب الـاهبت اعت٘بٖٛ اٗوٌٖ وِ ثلإ تزْ٘نات ٗب اثناك -

 :اًتل ُبهل هَاكؿ مٗهٌبث٢  تأه٘ي 

  ؛ FMكٗنٕ  ٛلطٍ هِٖ  ؽٚ اكرب١ ثِ -

 ؛ISO 41012 اًتبًـاكؿ ُـُ ؿكّبٕ فول فلاٌٗـاًتفبؿُ ام آ   ؿكعبلت اٗـُ -

 (.6-ثٌـ الف هٜبثك ثب) كٗنٕ  ٛلطّبٕ  افكؿكن  -

 :اًتُبهل هَاكؿ مٗل هٌبث٢ ثل ٠ًبكت 

 : عبٓل هٖ گلؿؿ هَحل وٌتل  وبكوٌبى ٠ًبكت ثب ؿك ٠ًل گلفتي هَاكؿ مٗل ؿكن ه٘ناى -

  ؛ف٤بل٘ت هَل٤٘ت -

 ؛مهبى تغَٗل -

 ؛هبّ٘ت وبك -

 ؛فٌٗف٢ ّبٕ ٛل ّبٕ  ؽِٔ٘ٔ -

  ؛اكائِ ؽـهت هبّل وبكوٌبى ه٤ٌبؿاك ثلإ وٌتل ّب ٍ تزلثِ هَكؿً٘بم  هْبكت -

  ؛ؿّٖ گناكٍ ؽَُٜٙفبف٘ت  -
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 ثٌـٕ؛ ؽـهبت ٍ مهبىاكتجبٙ اًت٠بكات و٘ف٘ت  -

  .ثِ ًلپلًتبىّب  ثلإ وٌتل  ٍ گناكٍ ؿاؿُ تفَٖٗ اؽت٘بك -

 :اًتهَاكؿ مٗل  ؿكن ُبهلپبَٗ هٌبث٢ 

  ؛٣ولىلؿ ًٌزَولٖ  ثِ َٛك -

هلار٤ِ  وِ ؿك مٗل آهـُ اًت، ّب ٍكٕ ؿاؿُآ رو٢ثِ ) ؛ؽبٖٓ وِ ثبٗـ تغت پبَٗ ثبُـهمـاك  ٗب/ ٍ اًـامُ -

 ؛(.َُؿ

 ؛آٍكٕ ُـُ رو٢ّبٕ  ؿاؿُ -

 ؛ّب ٕ ؿاؿُآٍك رو٢ ًغَُ -

 ؛تغل٘لّب ثلإ  ؿاؿُ ٍ ثبمٗبثٖفؽ٘لُ  ًغَُ -

 ؛وٌـ هٖ٘ل لّب كا تغ صِ وٌٖ ؿاؿُ -

 .وٌـ هٖاًتفبؿُ ّب  ًتبٗذ گناكٍصِ وٌٖ ام  -

 ّب ُبهل ؿكن هَاكؿ مٗل اًت: آٍكٕ ؿاؿُ رو٢

 ؛ّبٖٗ وِ ثلإ اكمٗبثٖ ؽـهبت هَكؿً٘بم اًت ؿاؿُ -

هِؾٔبت آًضِ ؿك اهب ثبُـ ٍكٕ  ثْلُثلإ پ٘گ٘لٕ ف٤بل٘ت ٍ  FMٕ فٌآٍكُبهل اًتفبؿُ ام تَاًـ  هٖاٗي هَكؿ  -1ٗبدآٍرٕ

 . َُؿ وٖكا ُبهل ً َُؿ هًٌٖ٘تن هـٗلٗت 

 ؛تٌْ٘التهم٘بى ٍ پ٘ض٘ـگٖ  -

 وبكثلؿّبٕ ٓ٘فاًـامُ ووٖ ٗب تَ ؿك هَكؿ ٍ ًبٗل اٛال٣بت اكتفب١، ٤ًٍت ٣لِٓتَاى ام ٠ًل  هٖاٗي ه١ََٗ كا  -2ٗبدآٍرٕ

 ث٘بى ولؿ. تٌْ٘الت

 ؛فول ًَُـ اًت ثْتلوِ تٌْ٘ل ؽبٖٓ ؿك هَاكؿ ارنا ٗب صگًَگٖ ٍرَؿ  -

 ؛فٌٗف٢ ّبٕ ٛل ، وبكوٌبى ٍ ًبٗل تمبٗبالناهبت گناكٍ ثِ هِتلٗبى، ًبمهبى  -

 . بلٖ ثوبًٌـهغلهبًِ/ؿاؽلٖ ثثْتل اًت  وِ اٛال٣بتٖ صگًَگٖ ٍ صلاٖٗ ٍرَؿ -

 ضبٗستگٖ    2-7-لفا

 :اًتّبٕ هَكؿً٘بم ُبهل هَاكؿ مٗل  ت٤٘٘ي ُبٌٗتگٖ

ُـُ  ٓالع٘ت تبٗ٘ـ ؿك ؿاهٌِ ؽـهبتٖ وِ ً٘بم ثِ وبكوٌبى هبّل ٗبّبٕ هَرَؿ فلاٌٗـٍ  ّب ف٤بل٘تٌُبًبٖٗ  -

 ثلآٍكؿُ َُؿ. آى ّبٕ كٗنٕ ٛلطثلاًبى اّـا  ًبمهبى ٍ  ،ٕ ؽـهبتّٖب ف٤بل٘تًٌ٘تن ٗب ٍٟبٗف  ؿاكًـ تب

 ٍ الناهبت ؽـهبت؛ ّب( ؿك هْبكته٤تجل آهَمٍ  هلتجٚ )ثِ ٣ٌَاى هخب ؿكًٍـاؿ هِؾٔبت  بمًگلٕث -

 ؛وٌٌـ كا ثلآٍكؿُ هٖه٤٘بكّبٕ هَكؿ ً٘بم ثلإ اكائِ ؽـهبت تغت پََُ ٖ وبكوٌبًٖ وِ ٌُبًبٗ -

 :اًتُبٌٗتگٖ وبكوٌبى ُبهل هَاكؿ مٗل ت٘و٘ي 

 ؛ثبُـ ًبمگبك، هلتجٚ ثب الناهبت اكمٗبثٖ ُـُّبٕ  ًوتهِؾٔبت وبكوٌبى ثلإ  وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -
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 ؛وٌٌـ كا ثلآٍكؿُ هًٖ٘بم  وبكوٌبى اًتبًـاكؿّبٕ هَكؿ وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 ؛ٌّتٌـإ  ٍ/ ٗب پِ٘لفت علفِوبكوٌبى هت٤ْـ ثِ اؿاهِ تغٔ٘الت  وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

    ؛ٍ/ٗب تزلثِ آهَمٍ، تغٔ٘التا٣تجبكًٌزٖ  -

 إ؛ ّب ثِ َٓكت ؿٍكُ هزـؿ ُبٌٗتگٖ ثبمًگلٕ -

 ؛الناهبت اًٜجبق تغ٘٘لٌّگبم ٗب كٗنٕ  ٛلطؿك فَآل  الناهبت آهَمٍ ٍ تغٔ٘الت بمًگلٕث -

 ؿك َٓت ٍرَؿ؛ ّب آىتبكٗؼ اًم٘ب  اٛال١ امٍ  آهَمٍٍ  تغٔ٘التّبٕ  ؿاؿُاكٕ ًگْـ -

 اًت؛ پبٗبى ٗبفتِ ّب آىّبٕ  ثلإ اٛال١ كًبًٖ ثِ وبكوٌبًٖ وِ ا٣تجبك گَاٌّ٘بهِ ّٖٗب كٍٍٕ گْـاكً -

 ثلإ ّوِ وبكوٌبى؛ فلؿٕ ٛلط ت٤ًَِ ُبٌٗتگٖ ًبمٕ پ٘بؿُاٗزبؿ ٍ  -

 : ثبُـُبهل هَاكؿ مٗل تَاًـ  هٖ ّبٕ تمم الـاهبت ثلإ ؿًت٘بثٖ ثِ ُبٌٗتگٖ

 ؛وبكوٌبىهِؾٔبت عَٔ  اٛوٌ٘بى ام اًتؾـام ثلاًبى  -

 ؛ّب آى وبكوٌبى لكًٖثؽـهت ٍ ؿٌّـگبى  اكائِت٤٘٘ي الناهبت ثلإ  -

 :ُبهل هٌبًتؿٌّـگبى  اكائِ ؿك ٍ گَاٌّ٘بهِ هٌبًت ، تغٔ٘التآهَمٍ ٌُبًبٖٗ -

 ؛اكائِ َُؿ ه٤تجل ّبٕ تًَٚ ًبمهبىّبٕ تمم  آهَمٍ ثْتلاًتّبٖٗ وِ  هْبكتٌُبًبٖٗ  -

 ؛ٍ ا٣تجبكًٌزٖ آمهَىالناهبت ٌُبًبٖٗ  -

 ؛ٍ ٓـٍك گَاٌّ٘بهِ آمهَى، ؿًت٘بثٖ ثِ آهَمٍ ٌُبًبٖٗ هٌبث٢ هَكؿً٘بم ثلإ -

 :اًتعفٞ َُاّـ هٌبًت ُبٌٗتگٖ ُبهل هَاكؿ مٗل 

 ّب؛ ًبهِ ٍ گَاّٖ ٖآهَمُ تغٔ٘لٖ،ًَاثك اكٕ ـًگْغل ٌُبًبٖٗ ه -

 آهَمٍ، تغٔ٘التِ ً٘بم ثِ وهَل٤٘تٖ ًَاثك ثلإ ّلٗه ام وبكوٌبى ؿك وبهل ثَؿى ام عَٔ  اٛوٌ٘بى  -

  ؛ؽبّ ؿاكؿٗب گَاٌّ٘بهِ 

 عَٔ  اٛوٌ٘بى ام ٌُبًبٖٗ ًَاثك تبكٗؼ اًم٘بٕ گَاٌّ٘بهِ؛ -

 وبكوٌبى؛ (غ٘لهٌمٖ٘ؿاك ) هـتٍ  كاٗذ گَاٌّ٘بهِؿاُتي عَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 ثلإ هٌبث٢ ٍ الناهبت آٌٗـُ ُبهل هَاكؿ مٗل اًت:كٗنٕ  ٛلط

 ؛ُـُ ؿك عَمُ ؽـهبتكٗنٕ  ٛلطآگبّٖ ام تغ٘٘لات ثبلمَُ ٍ  -

      احلم ّبٕ هَكؿ ً٘ب ُـُ وِ ثل عزن ؽـهبت ٍ هْبكت كٗنٕ ٛلطتغ٘٘لات ثبلمَُ ٗب آگبّٖ ام  -

 ؛)هخالٌ تغ٘٘لات ؿك و٘ف٘ت ؽـهبت(.ـًگقاك هٖ

 اگبّٖ ام مهبًٖ وِ وبكوٌبى هَرَؿ هوىي اًت ثبمًٌِتِ ًَُـ ٍ ٗب اكتمب ٗبثٌـ؛ -

 .وبكوٌبىاعتوبلٖ ثلإ غ٘جت ٗب اًت٤فبٕ كٗنٕ  ثلًبهِ -
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 آگبّٖ    3-7-الف

 اٗزبؿ ٍ عفٞ آگبّٖ ُبهل هَاكؿ مٗل اًت:

هِٖ  ؽّٚو٘ت اؿٌّـُ ؽـهت( ام ٍرَؿ ٍ  )ام رولِ وبكوٌبى اكائِ وبكوٌبى وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

FM كا ؿاُتِ ثبٌُـ، ثِ آى ؿًتلًٖ ِ ثِ آى ٤هلارً٘بم ثِ ّبٖٗ وِ هوىي اًت  ٍ ؿك ّوِ هغل آگبُ ٌّتٌـ

 ؿاكًـ؛

 اًـ. آهَمٍ ؿٗـُ ،FMهِٖ  ؽّٚبٕ هلتجٚ ثب  وبكوٌبى ؿك رٌجِ وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 پ٘بهـّبٕؿك كاّجلؿ، اّـا  ٍ هِٖ  ؽٚاٗي ه١ََٗ وِ صگًَِ  هلتجٚ ثلإ ؿكنوبكوٌبى آهَمٍ  -

  ؛هَاكؿ اٗي ؿك توبهٖ ّب آىٍ ًْن ٗبثـ  ا٤ًىبى هٖو٘ف٘ت ؽـهت 

  ؛هَل٢ وبكوٌبى ؿك مهبى ثِثِ  FMهِٖ  ؽٚاثال٥ ّلگًَِ تغ٘٘ل ؿك  -

 ثب الناهبت اًٜجبق ثلإ وبكوٌبى؛ FMهِٖ  ؽّٚوبٌّگٖ ًغَُ  تَٗ٘ظ -

 ؛اًٜجبق ثب هَكؿ پبَٗ ٍ ا٣وب  آىصگًَگٖ ٍ  FMهِٖ  ؽٚهٌٜك ٍكإ تَٗ٘ظ  -

 ّب؛  َُُّ٘ب ٍ  ثب ؽٚ هِٖ، ٛلطاًٜجبق  م ٣ـٕ ٍ ًبمهبًٖ فلؿتَٗ٘ظ احلات  -

 لْ ٍ صگًَگٖ ّوىبكَٕاهَكؿ اًتفبؿُ ثلإ كً٘ـگٖ ثِ ً فلاٌٗـ ،وبكوٌبى وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 .ًـا ّب كا ؿكن ولؿُ ؿك كف٢ ًمْ ّب آى

 ارتجبطبت  4 -7-الف

فٌٗف٢ وِ  ّبٕ ٛل إ ام  ّب ٍ گٌتلُ غلثلإ اكتجبٛبت ثِ ؿل٘ل ؿاهٌِ ٤ًٍٖ٘ ام ؽـهبت، اًَا١ هكٗنٕ  ثلًبهِ

ٗه ٛلط َُؿ  تَِٓ٘ هٖثٌبثلاٗي  ثٌ٘بكهْن اًت. اكتجبٙ ؿٍ ٛلفِ اًت. ،هٌـ ثِ هِبكوت ٌّتٌـ ٣اللِ

 ثبُـ. ّب آىگَٕ پبًؾٍ هلتجٚ  ،اكتجبٖٛ ثب اّـا  ٍ ؽـهبت ًبمهبى

 هوىي اًت ثب ؿك ٠ًل گلفتي هَاكؿ مٗل اكمٗبثٖ َُؿ: اكتجبٛبت

 ؛ّـ  ام اكتجبٛبت -

  ؛هغتَإ پ٘بمفَكٗت  -

  ام ٛل  صِ وٌٖ اًت؛ پ٘بم -

 ؛َُؿ هٖپ٘بم ثِ صِ وٌٖ تغَٗل ؿاؿُ  -

 ُـُ ام گ٘لًـگبى پي ام ؿكٗبفت پ٘بم؛ الـاهبت پَ٘ ثٌٖ٘ -

  ؛وٌٌـگبى پ٘بم ؿكٗبفتّبٕ  ً٘بمّبٕ اٛال٣بتٖ فٌٖ ٍ ُبٌٗتگٖ -

ٍرَؿ  پ٘بم ثل آًضِ وِ ؿك٣الٍُ  ٕتل اٛال٣بت ٣و٘كوٌٌـگبى ثلإ ؿًتلًٖ ثِ٘تل ثِ  تَاًبٖٗ ؿكٗبفت -

 ؛ؿاكؿ

 :اًتاكمٗبثٖ ً٘بم ثِ اٛال٣بت ُبهل هَاكؿ مٗل 
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 ؛فٌٗف٢ ّبٕ ٛل هَكؿ ٣اللِ  ؽبّ مبًٙ ؿكن  -

 ؛)كٌٗه ٍ فلٓت تغ٘٘ل(اًت٠بك  هَكؿ ثٌٖ٘ ُـُ ٗب پَ٘ تغ٘٘ل تبح٘ل ثبلمَُ ّلگًَِهم٘بى ٍ  -

 .اًگ٘نُٖ، فٌٖ ٗب آهَمًـُ اًت ،آٗب ّـ  ام اكتجبٛبت -

 مهبى اكتجبٛبت ُبهل هَاكؿ مٗل اًت:ٍ  َاتلتهَكؿ ؿك گ٘لٕ  تٔو٘ن

 ؛اكتجبٛبت هجتٌٖ ثل كٌٗه ٗب تغ٘٘لام  اكتجبٛبت ه٤وَ توبٗن  -

 ؛)ثِ ٣ٌَاى هخب  ثَؿرِ ًبتًِ( ؿاكًـ.اكتجبٛبت ً٘بم ثِ  ه٠ٌن ثِ َٛك  ٖٗكٍٗـاؿّب صِ وِ اٗيؿكن  -

 ؛وٌٌـ هٖكا اٗزبؿ  ثلللاكٕ اكتجبًٙ٘بم ثلإ  ٖٗتغ٘٘لات ٗب كٌٗه ّبصِ  وِ اٗيؿكن  -

 .«پ٘بمعبٓل ام تىلاك ؽٌتگٖ »ثلللاكٕ اكتجبٙ ثـٍى اٗزبؿ  ه٘ناىاكمٗبثٖ  -

 اًتؾبة گ٘لًـگبى اكتجبٙ ُبهل هَاكؿ مٗل اًت:

  ؛تأه٘يؿك ًلاًل ًبمهبى ٍ مًز٘لُ  اكتجبٛبتاًـامٕ اثناكٕ ثلإ  كاُ -

 ٌّتٌـ؛ٖ بًصِ وٌ ّب آىهؾبٛج٘ي آلٖ وِ  اٗيفٌٗف٢ ٍ  ّبٕ ٛل ًبٗل گٖ اكتجبٙ ؿكن صگًَ -

 ام وٌٖ وِ ٓلفبٌ ثبٗـ ص٘نٕ كا ثـاًـ؛ كٍؿ ثل اًبى اٛال٣بت ٣ول وٌـ، وٌٖ وِ اًت٠بك هٖ توبٗنؿكن  -

 اًت:ّبٕ اكتجبٖٛ ُبهل هَاكؿ مٗل   اًتؾبة كٍٍ

 ؛وٌٌـگبى ؿكن ؿاًَ فٌٖ ؿكٗبفت -

ّبٕ  پ٘بم ثِ هوىي اًتارلاٖٗ  هـٗلٗه گ٘لًـگبى ثلإ پقٗلٍ اكتجبٛبت )هخالً  ك ؿًتلىؿكن مهبى ؿ -

٘بم ثِ ًٛلاط هٌْـًٖ هوىي اًت ٗه ّبٕ غ٘ل فٌٖ ً٘بم ؿاُتِ ثبُـ ؿك عبلٖ وِ  ؽبّ ٍ پ٘بم، هؾتٔل

  ؛پ٘بم پ٘ض٘ـُ ٍ ثٌ٘بك فٌٖ ؿاُتِ ثبُـ.(

)ٗب تلو٘جٖ(  ٣ٌَاى هخب  گفتگَ، ًَُتِ ٗب تٔبٍٗلثِ » ثلإ اكتجبٛبت ّبٕ هَرَؿ ام كٍٍ إ گٌتلُتغل٘ل  -

 تلٗي كٍٍ؛ ٍ اًتؾبة هٌبًت «ثب اًتفبؿُ ام كًبًِ ارتوب٣ٖ، ٍة، صبح ٗب پًَتلّب

 .هؾتلف ّبٕ ؽِٔ٘ٔثب  تل اًَا١ هؾتلف اكتجبٛبت ثلإ كً٘ـى ثِ هؾبٛجبى گٌتلؿُ ثِ ً٘بمؿك٠ًل گلفتي  -

 :اًتاحلثؾِٖ اكتجبٛبت ُبهل ٌُبًبٖٗ هَاكؿ فٗل  ًٌزَ

 ؛َُؿ هَكؿ ًٌزَ ٍال٢ هٖصگًَِ وِ  اٗي  -

 ؛اكمُ٘بثٖ َاتلت -

 كا اًزبم ؽَاّـ ؿاؿ؛ اكمُ٘بثٖصِ وٌٖ  -

 اًزبم ؽَاّـ ُـ؛ اكمُ٘بثٖصگًَِ  -

 ُلوت وٌـ؛ اكمُ٘بثٖؿك  ْتلاًتصِ وٌٖ )ثِ رن اكمٗبة( ث -

 ؛َُؿ هّٖبٕ ٣ولىلؿٕ ثلإ ًٌزَ احلثؾِٖ اًتفبؿُ  صِ ُبؽْ -

 ؛اكمُ٘بثٖهَكؿ اًتفبؿُ ؿك ًٌزَ هٌج٢ ٍ ا٣تجبك ّلگًَِ  -

 ؛ًٌزٍَ  اكمُ٘بثٖثل هجٌبٕ  تغ٘٘لات گٖ اٗزبؿصگًَ -
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 هستٌذاطالعبت   5-7-الف

 کل٘بت  1-5-7-الف

 :اًتهَاكؿ مٗل  كٗنٕ پبِٗ ُبهل هٌتٌـاٛال٣بت  ثِ ً٘بم

 ؛FMٍ ف٤بل٘ت ًٌ٘تن  احلثؾِٖاٛوٌ٘بى ام عَٔ  هَكؿً٘بم ثلإ  هٌتٌـاٛال٣بت  -

 تٌْ٘ل تؽبّ ٗب ٗه ؽـه تٌْ٘ل، ٗه FMبٓل ًٌ٘تن ٣ٌثِ  وِ هٌتٌـ١ هؾتلف اٛال٣بت اًَا -

 ـ. ًپلؿام هٖ

 ًبمهبى ؿٗگل هتفبٍت اًت ٍ ثلإ ّل وـامٗب  تٌْ٘لثِ ًبمهبى ٗب  تٌْ٘لام ٗه هَكؿً٘بم ه٘ناى اٛال٣بت  -

 ؛اًتهٌبًت  ،اٛال٣بت ام ٗه ه٘ناى ًبمهبى،ٗب تٌْ٘ل ام 

 اًت؛ FMٍ ف٤بل٘ت  تٌْ٘التهتٌبًت ثب پ٘ض٘ـگٖ  ،اٛال٣بت عفٞاٛوٌ٘بى ام  هناٗبٕ -

 ًَُـ؛ هٖاكٕ ـًگْهـٗلٗت ٍ  تٌْ٘الت ع٘بتوِ ؿك َٛ  صلؽِ  هٌتٌـٌُبًبٖٗ ٍ ت٤لٗف اٛال٣بت  -

 ؛تٌْ٘التهـت مهبى هٌئَل٘ت ًبمهبى ثلإ  -

ٗب پبٗبى كٍاثٚ ٗه تزْ٘ن  اًم٘بٕپي ام  ه٤٘يثلإ ّل ؿٍكُ  هٌتٌـاٛال٣بت اكٕ ًگْـثِ  النامّلگًَِ   -

  ؛آى ٍ ًبٗل الناهبت اًٜجبق وبكٍ  وٌتهٜبثك ثب  تمبٗبثب ًبمهبى  ٕللاكؿاؿ

 هٌبًت؛ّبٕ  ٍكٕآام فٌاكمٗبثٖ ٍ اًتفبؿُ  -

 ُبهل هَاكؿ مٗل اًت: هٌتٌـكٍمكًبًٖ اٛال٣بت ِ اٗزبؿ ٍ ث

هٌبًت ثب ً٘بمّبٕ ًبمهبى  ،اٛال٣بت وِ اٗياٛوٌ٘بى ام ثلإ  ّبٕ هٌبًت وٌتل  ٍرَؿ عَٔ  اٛوٌ٘بى ام -

  ؛اًت

، ؿل٘ك ُـُاٛال٣بت تبٗ٘ـ ام FMف٤بل٘ت پِت٘جبى  وبكوٌبى وِ اٗيام  ّب ثِ َٛك هَحل اٗي وٌتل  وِ اٗيتبٗ٘ـ  -

 . وٌٌـ هٖ ، اٛوٌ٘بى عبٓلوٌٌـ اًتفبؿُ هٖ ٍ ربكٕ

 اطالعبت  رسبًٖ رٍز ثِاٗجبد ٍ   2-5-7-الف

 هٌتٌـٓل وٌـ وِ اٛال٣بتٖ وِ ثِ َٓكت هَحل ثبُـ، ًبمهبى ثبٗـ اٛوٌ٘بى عب FMًٌ٘تن  وِ اٗيثلإ 

 :ثبُـ هُٖبهل هَاكؿ مٗل ت٤٘٘ي ولؿُ اًت 

 كاعتٖ لبثل رٌتزَ اًت؛ ثِ -

 لبثل ٌُبًبٖٗ اًت؛َٓكت ُفب   ثِ -

 ؛كا ؿاكؿوِ اهىبى اًتفبؿُ ام آى  اًت إ ٍ كًبًِ لبلتؿك  -

 وبفٖ اًت؛ٌبًت ٍثلإ ّـ  هَكؿ٠ًل ه -

ّب  ٗب ًتَاى ام آى اًتفبؿُ ًًَِـ اٛال٣بت وِ اٗيًَِؿ، كٌٗه  عفٍٞ كٗنٕ  ٛلطثِ اًـامُ وبفٖ اٗي هَكؿ  اگل 

 ٍرَؿ ؿاكؿ.، اًتفبؿُ ولؿ
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  هستٌذکٌترل اطالعبت   3-5-7الف

 :اًتوٌتل  اٛال٣بت ُبهل هَاكؿ مٗل 

 ؿاكؿ؛ثلإ هِبّـُ اٛال٣بت ثِ ؿًتلًٖ ً٘بم صِ وٌٖ  وِ اٗيت٤٘٘ي  -

 ؛كا ؿاكؿ، تغ٘٘ل ٗب عق  اٛال٣بت كٍمكًبًٖ ثِ اؽت٘بكصِ وٌٖ  وِ اٗيت٤٘٘ي  -

 ؿك ؿًتلى اًت؛ ثلإ اًتفبؿُ  اٛال٣بت ،ٍ ثب صِ تَاتلٕ ؿك صِ مهبى وِ اٗيؿكن  -

 :اًتاٛال٣بت ُبهل هَاكؿ مٗل هغبف٠ت ام 

 عبوو٘تٖ؛ّبٕ  پلٍتىل كٗنٕ پبِٗ -

 ؛وٌتل  ارلاٖٗ  ّبٕ كٍٍؿك آهَمٍ توبهٖ وبكثلاى اٛال٣بت  -

 ثِ ٣ٌَاى هخب :اٛال٣بت  هتٌبًت ثب اكمٍ ،ثِ اٛال٣بت ّبٕ ؿًتلًٖ وٌتل  ًبمٕ پ٘بؿُ -

 ؛ـاكؿٍٗلاَٗ ٗب وپٖ ًاربمُ اهب ؿاكؿ اربمُ هِبّـُ  -

 ؿاكؿ اهب هزَم ٍٗلاَٗ ًـاكؿ؛وپٖ اربمُ   -

 ّب؛ اؽت٘بك ثلإ ٍٗلاَٗ ؿاؿُ -

 ّب؛فلاٌٗـآالط ثلإ اؽت٘بك  -

 ٍ اؽت٘بك عق  اٛال٣بت؛اربمُ  -

 وٌتل  تغ٘٘ل؛ ارلاّٖٗبٕ  ًبمٕ ٍ ا٣وب  كٍٍ پ٘بؿُ -

 اٛال٣بت؛  ثبمٗبثٖگ٘لٕ ٍ  ّبٕ پِت٘جبىفلاٌٗـ ًبمٕ پ٘بؿُ -

 :اًتُبهل هَاكؿ مٗل  اٛال٣بتتؾلٗت  ٍ اًم٘ب اثمب، تٔو٘وبت هلثَٙ ثِ

 هَكؿ عفٞ اٛال٣بت؛ؿك تمبٗب ًبمهبى ٍ ًبمهبى ّبٕ  هِٖ ؽٚؿكن  -

 ؛اٛال٣بت ام تبكٗؼ گقُتِ ٍ ربٗگنٗيثلإ هغـٍؿولؿى اًجبُت  ّٖٗب ً٘بًت كٗنٕ پبِٗ -

  ؛ّبٕ مهبًٖ ثلإ عفٞ اٛال٣بت ثٌ٘بك ؿل٘ك ت٠ٌ٘ن هغـٍؿٗت -

 .ٍٕكٗل ّبٕ غ٘ل اربمُ عق  ًٌؾِٛال٣بت تىلاكٕ ٍ اإ  ؿٍكُٕ ثلكًٖ ّب كٍٍ -

 هَكؿ اًتفبؿُ للاك گ٘لؿ.تَاًـ  هٖ ISO/IEC 27001 اًتبًـاكؿآَ   -ٗبدآٍرٕ

 ّب ٍ الساهبت دادُ FMاطالعبت   4-5-7-الف

 ؿك ٠ًل گ٘لؿ: كا مٗلّبٕ  هلتجٚ ثب مهٌِ٘ؽَؿ ٍ الناهبت ؿاؿُ  FMاٛال٣بت ثْتل اًت  ثِ َٛك ولٖ، ًبمهبى

 ؛ FM وبكولؿتَرِ ثِ ًمَ  -

، تٌْ٘الت كاّجلؿٍ  تٌْ٘الت)ثِ ٣ٌَاى هخب  ًَٜط ؽـهبت ٍ اّـا ، هـٗلٗت كٗنٕ  ٛلطكاّجلؿ ٍ  -

 ّب(؛ ٍ ٛلط تمبٗبٖ هـٗلٗت كاّجلؿ
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ّبٕ هلتجٚ ثب ؽـهبت    َُُّ٘ب ٍ فلاٌٗـ، تٌْ٘الت ،فلاٌٗـ ّٕبٕ ٣ولىلؿ ّب )هبًٌـ اّـا  ٍ ُبؽْفلاٌٗـ -

 ؛(تٌْ٘الت

 (؛1-6-ثٌـ الفٌُبًبٖٗ ُـُ )هٜبثك ثب مٗلّبٕ  كٌٗهتَرِ ثِ اّو٘ت  -

ٛلاعٖ، اٛال٣بت فلٌٍُـُ، هىبى ف٘نٗىٖ،  ٣َاهللى٘ت، )ثِ ٣ٌَاى هخب  هب تٌْ٘التؿاكاٖٗ  هِؾٔبت -

 هَاؿاٍلِ٘(؛ؽـهبت،  اكائِ تبكٗؼ ٤ٍٗ٘ت،

، الناهبت ٕى هخب  ًَٜط ؽـهبت، اّـا  ٣ولىلؿ ٍ هِؾٔبت ٣ولىلؿَااكائِ ؽـهبت ٍ ٣ول٘بت )ثِ ٣ٌ -

ٍ آالط ّبٕ  ّبٕ گقُتِ، تبكٗؼ )هبًٌـ ؽلاثًٖگْـاكٕ هـٗلٗت ُبهل  ،(تمبٗب ٖاّـا  هـٗلٗت آٌٗـُ،

  ؛ آٌٗـُ(اكٕ ًگْـربٗگنٌٖٗ، الناهبت 

ّبٕ  ٣ولىلؿ، اّـا  ثْجَؿ هـاٍم، گناكٍّبٕ  ؿاؿُبًٌـ )هؿّٖ  ٍ گناكٍٕ الناهبت هـٗلٗت ٣ولىلؿ -

 ؛وبكثلؿٕ(

هبّ٘ت، ، هبلى٘تربٗگنٌٖٗ، تبكٗؼ ، اكمٍ توبم ُـُ ّنٌِٗهٌبئل هلثَٙ ثِ هـٗلٗت هبلٖ ٍ هٌبث٢ )هبًٌـ  -

 ؛، ٣ول هف٘ـ ؽـهت(ع٘بتتغل٘ل ّنٌِٗ صلؽِ 

 ؛هـٗلٗت كٌٗه -

 ؛كٗنٕ هغَكٕ ٍ تـاٍم ٛلط 1اعتوب  -

 ؛هـٗلٗت ؿاكاٖٗ -

اٛال٣بت فلٌٍُـُ،  ،تٌْ٘التٍ ؽـهبت  تٌْ٘التهـٗلٗت للاكؿاؿ )هبًٌـ اٛال٣بت للاؿاؿٕ هلثَٙ ثِ  -

 ؛ّبٕ ُؾْ حبلج( ًبهِ اّـا  ؽـهت، هَافمت

 ٖاٛال٣بت ٌج٢ه كٗنٕ پبِٗاٛال٣بت تمم ٍ هٌـ ثلإ ٌُبًبٖٗ  ٠ًبم ٗه كٍٗىلؿ ًبمهبى امَُؿ  تَِٓ٘ هٖ

 هٌبًت اًتفبؿُ وٌـ.

 :اًتّبٕ فٌٗف٢ ُبهل هَاكؿ مٗل  ثب ٛل  تجبؿ  اٛال٣بتُبهل هـٗلٗت اٛال٣بت كٗنٕ  ٛلط

 ً٘بم ٍ هف٘ـ اًت؛ٗلٍكٕ، هَكؿ ،فٌٗف٢ اٛال٣بت ّبٕ ٛل اكمٗبثٖ ام  -

ه٤تجل هَل٢ ٍ )ؿك َٓكت لنٍم(  ٓغ٘ظ، ثِ ثب لبلتؿل٘ك، ٖ وِ ثلإ تَل٘ـ اٛال٣بت ّب آىؿكن تَاًبٖٗ  -

 ثبُـ؛ 

 ؿك َٓكت لنٍم؛ تجبؿ  اٛال٣بتالـاهبت تمم ثلإ ثْجَؿ  -

       ؛تجبؿ  اٛال٣بتكٗنٕ  ثلًبهِ -

 ّب ثلإ وٌت اٛال٣بت ؿك َٓكت ً٘بم؛  ًٌ٘تن ًبمٕ پ٘بؿُ -

 :اًتُبهل هَاكؿ مٗل گ٘لٕ  تٔو٘نؿك  تجبؿ  اٛال٣بت احلؿكن 

                                                 

1-contingency 
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 ٍ ؽَؿالتناهبت  ،ّب إ وِ ًبٗل ٛل  ثِ گًَِ  ؿكًت گ٘لٕ تٔو٘نثلإ ام لجل، كٗنٕ  ٛلطّبٕ  افكاثال٥  -

 كا ؿكن وٌٌـ.تبح٘ل اُتلان اٛال٣بت 

ثلإ ًبٗل ؽَّٔ اگل  ُـُ ثِ  گقاُتِّبٖٗ ثلإ اًتِبك اٛال٣بت ثِ اُتلان  تَافك ٍ ت٠ٌ٘ن هغـٍؿٗت -

 ؛تزبكٕ ؿاُتِ ثبُـاكمٍ ّب  ٛل 

ٍ َٗاثٚ ام  فلاتل ّب آىّبٕ  ؿاؿُوِ  ّب آىّبٕ فٌٗف٢ ٍ عمَق  ٛل اٛال٣بت اعتلام ثِ هغلهبًِ ثَؿى  -

 ؛ثِ اُتلان گقاُتِ ًَِؿ ُلاٗٚ تَافك ُـُ

 (2-5-7-ثٌـ الفهٜبثك ثب مٗل صٌ٘ي ّن: )اًتُبهل هَاكؿ مٗل ّب  ٍٗوگٖت٤٘٘ي 

  ؛ؿّٖ ٍ گناكٍّب  ؿاؿُثلإ ؽبّ ّل ثؾَ  ّٕب ٗب پلٍتىل ّبه٤٘بك ؿكن -

 ؛ّلصٌـ ٍلت ٗىجبكٍ ه٤وَ  َٓكت ً٘بم ثِ  هَكؿّبٕ  ؿاؿُاكمٗبثٖ ًٜظ رنئ٘بت  -

، ؽـهبت تٌْ٘التّبٕ  كٌٗهثلإ  ّب آىاكمٗبثٖ الناهبت اٛال٣بت ثلإ عَٔ  اٛوٌ٘بى ام هٌبًت ثَؿى  -

 ٗب ًٌ٘تن هـٗلٗت؛

 ُبهل هَاكؿ مٗل اًت: اكمُ٘بثٖ، تغل٘ل ٍ ّب ؿاؿُ آٍكٕ ت٤٘٘ي مهبى رو٢

 ؽـهت(؛ؿٌّـگبى  اكائِ)ام رولِ هلتجٚ فٌٗف٢  ّبٕ ٛل آٍكٕ ؿاؿُ ام ّوِ  رو٢ّبٕ فلاٌٗـ كٗنٕ پبِٗ -

  ؛رلٗبى ؿاؿًُگبُت  -

ثب اًـامُ، هٌبًت  ؿّٖ، گناكٍٍ  ، ٣ول٘بتٖكٗنٕ ٛلطفٌآٍكٕ ّبٕ  ًٌ٘تنهٌبث٢ ؿاؿُ ثِ ًبمٕ  ٗىپبكصِ -

 ٍ لبثل٘ت ًبمهبى؛پ٘ض٘ـگٖ 

 ّب ثِ َٓكت هٌبًت؛ ثٌـٕ ؿاؿُ و٘ف٘ت ٍ مهبىثلإ عفٞ تَاًبٖٗ ًبمهبى  اكمُ٘بثٖ -

 :اًتّب ٍ اٛال٣بت ُبهل هَاكؿ مٗل  هـٗلٗت ؿاؿُاكٕ ًگْـ ٍ ًبمٕ پ٘بؿُّبٕ ت٤٘٘ي، فلاٌٗـ 

 ؛هَحلگ٘لٕ  تٔو٘نّب ٍ اٛال٣بت ثلإ  ؿكن اكمٍ ؿاؿُ -

( ًٌجت ثِ ّنٌِٗ ٍ پ٘ض٘ـگٖ ، ًٜظ رنئ٘بتثَؿىهَل٢  ؿلت، ثٍِ اٛال٣بت )ّب  و٘ف٘ت ؿاؿُاحل ؿكن  -

   ؛اٛال٣بت عفٞهـٗلٗت ٍ پلؿامٍ،  آٍكٕ، رو٢

 ٍ اٛال٣بت ؽبّ.ّب  ؿاؿُثلإ ٠ًبكت ثل  ّب هٌئَل٘تإ  ؿٍكُ ثبمًگلٕ ،ت٤٘٘ي، تؾْٔ٘ -

 ٍ اٛال٣بت.ّب  ؿاؿُآٍكٕ، تفٌ٘ل، اًتفبؿُ ٍ گناكٍ  ّبٕ هَكؿً٘بم ثلإ رو٢ ُبٌٗتگٖ كٗنٕ پبِٗ -

 ًَُـ. ٍ ًوبَٗ ؿاؿُ هٖهٌتمل ّب  ؿاؿُ ام تَالٖ ؽبّ اٛال٣بت ثب ٗه تلت٘ت ٍ -ٗبدآٍرٕ

 :اًتاٛال٣بت ُبهل هَاكؿ مٗل  ٖٗكاًتب ّن

 ًبمهبى؛ ؿكهؾتلف ؿّبٕ وبكولٍ اٛال٣بت هَكؿً٘بم ثلإ ًَٜط ٖٗ كاًتب ّن -

فٌٗف٢ وِ اٛال٣بت كا ؿكٗبفت  ّبٕ ٍ ًبٗل ٛل تمبٗب ًبمهبى هَكؿ اًت٠بك آٜالعبت اٛال٣بتٖ ؿكن  -

 وٌٌـ؛ هٖ
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ن اًتفبؿُ هِتل ،ؿك َٓكت اهىبى وِ اٗي آٜالعبت هؾتلف اًتفبؿُ ُـُ ثلإ اٛوٌ٘بى ام ًگبُت -

 لبثل ربٗگنٌٖٗ اًت. ؿك َٓكت لنٍمآى آٜالعبت ٗب پقٗلفتِ َُؿ 

 ؛٣ول٘بتٖ ّبٕ ثؾَثِ  ثبت هـٗلٗت كؿُاٛال٣بت ام ٣وَؿٕ  كاًتبٖٗ ّن -

، هـٗلٗت ؿاكاٖٗ، هـٗلٗت هبلٖ ٍ تَاث٢ تٌْ٘التُبهل هـٗلٗت ًبمهبًٖ،  ّبٕ ثؾَث٘ي افمٖ  كاًتبٖٗ ّن -

 هِتلن؛هـٗلٗت كٌٗه ثب اًتفبؿُ ام آٜالعبت 

 :اًتُبهل هَاكؿ مٗل ّب  ؿاؿُكؿٗبثٖ لبثل٘ت ٍ حجبت اٛوٌ٘بى ام 

  ؛ّب ؿاؿُ، هِؾٔبت ٍ ًٜظ ؿلت ثلإ ّب هـاٍم وٌتل ٍ ثْجَؿ  كٗنٕ پبِٗ -

هٌبًت، ًبمگبك ٍ لبثل كؿٗبثٖ ٍ ا٤ًىبى  تٌْ٘التٍ ؽـهبت  تٌْ٘التٚ ثب تجثِ توبهٖ اٛال٣بت هلً٘بم  -

  .ٍال٤٘ت فٌٖ ٍ ٣ول٘بتٖ )ثِ ٣ٌَاى هخب  وبهل ثَؿى، ؿلت(

 داًص  6-7-الف

ثلإ ثٌبثلاٗي  .وٌٌـ هٖتىِ٘  ؽَؿ ؿاًَ ٍ تزلثِ وبكوٌبى ِثّبٕ ٣ول٘بتٖ ؽَؿ  ثلإ ارلإ ٛلط ّب ىبًبمه

هٌٜجك ّبٕ  ؽلٍرٖثتَاًـ ثب صٌ٘ي ؿاًَ ٗجٚ ُـُ ٍ لبثل ثبمٗبثٖ،  تمم اًت وِٗه ًٌ٘تن هـٗلٗت لَٕ 

 كا اكائِ ؿّـ. ًبمگبك

ؽـهبت ت٤ًَِ ًَآٍكٕ ٍ ًِـُ ٗب ثلإ كٗنٕ  ٛلطُـُ ٗب كٗنٕ  ٛلط تغ٘٘ل ع٘ي هوىي اًت ؿكصٌ٘ي ؿاًِٖ 

 هَكؿ اًتفبؿُ للاك گ٘لؿ. 

 ،ًبمهبىُبغل ؿك تلن وبكوٌبى ثِ ؿل٘ل صٌ٘ي ؿاًِٖ كفتي  ثلإ رلَگ٘لٕ ام ث٘ي ّب ًٌ٘تنَُؿ  تَِٓ٘ هٖ

 .ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ ّب آىث٘وبك ُـى ٗب اًگ٘نُ ُـى  ثٖ

 :ًبمهبى ثتَاًـٖ َُؿ تب ثبمٗبثتَاًـ  هٖؿاًَ 

 ؛ثلؿثِ وبك  ثْجَؿ ؽـهبتؿك كا  آىٍ ؿكى گ٘لؿ إ  صٌ٘ي تزلثِام  -

 . كا همبٌِٗ وٌـ پ٘بهـّبّب ٍ فلاٌٗـ -

 عول٘بت   8-الف

 ّبٕ عول٘بتٖ فراٌٗذٍ کٌترل رٗسٕ  طرح  1 -8-الف 

 :مٗل اًتُبهل هَاكؿ كٗنٕ  ٛلط

 ؛(6ٍ  4 ّبٕثٌـ هٜبثك ثبكاّجلؿّبٕ ًبمهبًٖ ) هلار٤ِ ثِ -

 :فلاٌٗـثلإ ّل  -

 ؛ـًگ٘ل هٖ كا ؿك ثل فلاٌٗـوِ ٖٗ ّب ف٤بل٘تٌُبًبٖٗ  -

 ؛ ؿّـ هٖكا ًِبى وِ ثبٗـ اًزبم َُؿ ٕ فلاٌٗـٍ ت٠ٌ٘ن ه٤٘بكٕ وِ ً٘بمّبٕ  كٗنٕ پبِٗ -

 ؿك عب  اتوبم؛ فلاٌٗـٍ  ثلآٍكؿ ُـُٕ ه٤٘بكّبآى عـاوخل مهبى اًت٠بك ث٘ي ٍ عـالل  كٗنٕ پبِٗ -
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ؿًت٘بثٖ ثِ اٗي ثلإ ( 7ٍ  6 ّبٕثٌـهٜبثك ثب )هٌبث٢ هَكؿ ً٘بم  ؿًتلى ثَؿى  رنئ٘بت ٟلف٘ت ٍ ؿك -

 اًت٠بك؛ مهبى

 ّل ف٤بل٘ت؛ ثلإ اًزبمآهَمٍ هَكؿً٘بم وبكوٌبى  كٗنٕ پبِٗ -

هلار٤ِ  ISO 41012صٌ٘ي ثِ  )ّن تأه٘يث٘ي هٌبث٢ ؿاؽلٖ ٍ پِت٘جبًٖ مًز٘لُ  ّب هٌئَل٘ترنئ٘بت    -

 .(؛ َُؿ

 رنئ٘بت اثناك ٍ هَاؿ هَكؿً٘بم؛ -

 ؽـهبت؛ اكائِ هَكؿً٘بم ثلإّبٕ  ًٌ٘تنّب ٍ  ، پلٍتىلفلاٌٗـكٗنٕ  ٛلطرنئ٘بت  -

  ؛هـٗلٗت اكائِ ؽـهبتّبٕ  ًٌ٘تنّب ٍ  پلٍتىل، ٕفلاٌٗـ ّبٕ ٛلطاكائِ  -

 لجل ام اًزبم وبك؛ ّب فلٓتٍ ّب  كٌٗهٍ اكمٗبثٖ  ثبمًگلٕ -

 ؿك كاًتبٕ ٛلط اكائِ ؽـهبت؛ف٤بل٘ت كٗنٕ  ثلًبهِ -

ّب  ً٘بمّبٕ ًبمهبى، َُُ٘هَكؿً٘بم ٍ  ّبٕ ول ف٤بل٘ت تَرِ ثِثب  ف٤بل٘ت ّلٍ اٍلَٗت  كٗنٕ ثلًبهِؿك ت٤بؿ   -

 ّب؛  فلاٌٗـٍ 

 :َُؿ هٖوٌتل  ُبهل هَاكؿ مٗل 

 ؛هملك ُـُ ًٌزَلبثل اكائِ ًتبٗذ  -

 پقٗل؛ ًبمگبك ٍ تىلاك ،ُـُ كٗنٕ ثلًبهِّبٕ  ٍوبك ًبمؿًت٘بثٖ ام ٛلٗك  -

 .(10ثٌـ هٜبثك ثب )اًٜجبق  م ٣ـاكائِ گناكٍ هٌتٌـ ام ًتبٗذ ُبهل  -

 :اًتهـٗلٗت اكتجبٙ ُبهل هَاكؿ مٗل 

ٍ ً٘بمّبٕ ثب ؿك ٠ًلگلفتي الناهبت تمبٗب ًبمهبى ثب  هلتجٚ ّبٕ ثؾًَٜظ ؽـهت ثب ّبٕ  ًبهِ  هَافمت -

 ؛ٍرَؿ هؾتلف ؿك َٓكت

 ؿكًٍـاؿثِ ٣ٌَاى تمبٗب ّبٕ هلتجٚ ًبمهبى  ّبٕ فٌٗف٢ ٍ ثؾَ كًوٖ ه٠ٌن ثب ٛل  ّبٕ بمًگلٕث -

 ّبٕ رـٗـ ٍ الناهبت؛ ّبٕ هَرَؿ ٍ ٌُبًبٖٗ پلٍهُ ّبٕ كاّجلؿٕ ثلإ آالط ٛلط ٛلط

ثلإ ّوبٌّگٖ  تمبٗب ًبمهبىوبك  ىبكات ً٘لٍٕثتّب ٍ ا ّب، هَفم٘ت ٛلط ٗه ٛلط اكتجبٖٛ ثلإ ا٣الم -

 ؛تمبٗب ثب تغ٘٘ل ً٘بمّبٕ ًبمهبى ّب آى

ٍ ًبٗل ًَاثك هلتجٚ ثب ّوِ   FMفٌآٍكّٕبٕ  ؿاؿُ وِ اٗيّبٖٗ ثلإ عَٔ  اٛوٌ٘بى ام فلاٌٗـ كٗنٕ پبِٗ -

 تَاًٌـ ثِ َٛك هَحل تغل٘ل ًَُـ؛ ؿك ؿًتلى ٌّتٌـ ٍ هٖ ٍ ُـُ ًزبمتغ٘٘لات ا ،كًبًٖكٍمِ ث ،ّب ؿاكاٖٗ

 هِؾْ،ثِ ف٘بّبٕ  ٗه ؿاكاٖٗ، ٍكٍؿ ثِ، ثِ َٛك هخب  ؿك تٌْ٘التاٛلا   ٕوبتّبپبَٗ رلٗبى افلاؿ ٍ   -

 ؛تٌْ٘التاًتفبؿُ ام ٍ ف٘بّبٕ ارتوب٣ٖ ثلإ ؿكن صگًَگٖ  بترلٌ، ف٘بٕ ه٘نوبك

 ثلإ ؿًت٘بثٖ ثِ ام آى  تَاى هٖتؾْٔ٘ ف٘ب ثلإ وبكثلاى ؽـهت ٍ ًٍبٗلٖ وِ  فلاوٌِٖ هـٗلٗت -

 ؛اًتفبؿُ ولؿ هلؿمهَحل ثلإ اكائِ ٗه تزلثِ  ثلإ اٛوٌ٘بى ام ثْتلٗي ت٤بؿ  ٣لِٗ ٍ تمبٗب
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 : اًتهـٗلٗت هٌبث٢ ُبهل هَاكؿ مٗل 

اكائِ اًت٠بك ٍ مهبى  ًمبٙ ول٘ـٕاكائِ هزـؿ اكمٗبثٖ ٍ هـٗلٗت عـالل ًَٜط ًْبم،  ٖٗ ثلإّب ًٌ٘تن -

 ؛ؽـهت

 وبكوٌبى اكائِ ؽـهت؛پقٗلٕ  ا٤ًٜب ٍ  ؿًتلًٖاٗزبؿ ٍ هـٗلٗت  ّبٖٗ ثلإ ًٌ٘تن -

 ٣ول٘بتٖ؛ تـاكوبتًبمٕ ٍ  هو٘نٕ ه٠ٌن ٟلف٘ت فؽ٘لُ -

 هَكؿ تَافك؛ ٍٕ اكتجبٙ اًتبًـاكؿّبٕ ف٘ب بمًگلٕاكٕ، ثـًگْ -

 ّبٕ وبكٕ ٍ لبثل٘ت مًز٘لُ ل ً٘بمّبٕ تزبكٕ، كٍٍ٘تغ٘ ا٤ًىبىُـُ ثلإ كٗنٕ  ٛلطّبٕ ه٠ٌن  ثبمًگلٕ -

 ّبٕ ًٜظ ؽـهت. ًبهِ هَافمتللاكؿاؿ )ؿك َٓكت ٍرَؿ(، هِؾٔبت ؽـهت ٍ  ٖ امام تلو٘جًبُٖ  تأه٘ي

 ُبهل هَاكؿ مٗل ثبُـ:  تًٜظ ؽـهًبهِ  هَافمتاْٟبكات ٍ َُؿ  تَِٓ٘ هٖ

 هؾتٔل؛ -

 هتؾْٔ؛ لبثل ؿكن ثلإ وبكثلاى ًْبٖٗ غ٘ل -

 ؽـهت ام ًبمهبى ثِ وبكثل ًْبٖٗ؛ التناهبتاْٟبكات ٣ٌٖ٘  -

 .ّب آىثلإ عَٔ  اٛوٌ٘بى ام پًَ٘تگٖ ٍ ًبمگبكٕ  ُـُ كٗنٕ ٛلطؿك فَآل مهبًٖ  ُـُ ثبمًگلٕ -

 :اًتهـٗلٗت پلٍهُ ُبهل هَاكؿ مٗل  

ّب  پلٍهُثِ َٛك ؽبّ ثلإ هـٗلٗت وبكوٌبى  وِ هتوبٗناً٘جبٙ  ٍ  هزو٣َِ هْبكتٗه كفتبك ثِ ٣ٌَاى  -

 ٗبثٌـ؛  پلٍكٍ هٍٖ آهَمٍ 

 گ٘لًـ؛ پلٍهُ هَكؿ اًتفبؿُ للاك هٖ ع٘بتوِ ؿك َٛ  صلؽِ  هٌتٌـّبٕ ارلاٖٗ  كٍٍ -

ثِ َٛك ؽبّ ثلإ اٗي ه٠ٌَك ّبٖٗ وِ  ّب ٍ ًٌ٘تنفلاٌٗـافناك،  ٍ هـٗلٗت اًتفبؿُ ام ًلمكٗنٕ  ٛلط -

 اًـ؛ ٛلاعٖ ُـُ

 ُـُ ؿك َٛ  پلٍهُ؛كٗنٕ  ثلًبهِّبٕ  ه٤وَ  ؿك ُل١ٍ ٍ ؿٍكُّبٕ  كٌٗهاكمٗبثٖ  -

 ٛلط؛ همبثلؿك  ٍ كٍمهلُ ه٠ٌنُـُ كٗنٕ  ثلًبهِ ؿّٖ گناكٍ -

 ؛وٌتل  تغ٘٘ل هَحل كٍٍ ارلاٖٗٗه  -

 تغ٘٘لات ؿك َٛ  پلٍهُ؛ ثب هَافمتثلإ هلر٢ پلٍهُ/ ثلًبهِ ثِ ٣ٌَاى ٗه  بوو٘تٖعًبؽتبك  -

 پلٍهُ ع٘بتؿك َٛ  صلؽِ  وِ ثِ َٛك ف٤ب وٌٌـگبى  تأه٘يٍ  تمبٗب وٌٌـُ پلٍهُ، ًوبٌٗـُ ًبمهبى ُل١ٍ -

 ـ؛ًهِبكوت ؿاكّبٕ تـاكوبت  ٍ گلٍُ تٌْ٘التهـٗلٗت 

 .وٌـ ٍ ؿكگ٘ل هٌُٖبًبٖٗ ُـُ كا ُبهل فٌٗف٢  ّبٕ ٛل وِ  تأه٘ياًتؾبة مًز٘لُ  فلاٌٗـ -

  ؛وبك هغلثِ ؽـهبت  تأه٘يثلإ  تاكائِ ؽـه كٍمِ ّبٕ ث ٛلط -

 ُبهل:  هٌتٌـوٌٌـُ  تأه٘ياًتؾبة  فلاٌٗـاًٜجبق ثب  -

  ؛   تأه٘يثلإ مًز٘لُ  اًتؾبة ه٤٘بككٌٍُٖ ام ت٤لٗف  -
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ثؾِٖ ثِ ٣ٌَاى ؽَاّـ  وِ هٖ «تزلثِ وبك ؿك هغل»وٌٌـُ ثب ًبمهبى ٍ  تأه٘ياكمٗبثٖ تٌبًت فلٌّگٖ  -

 ثِ آى ؿًت ٗبثـ. ،وٌٌـُ تأه٘يام اًتؾبة 

  ؛ّبٕ هلر٢ ؿك َٓكت لنٍم ُبهل ثبمؿٗـ ام ًبٗت فلٌٍُـگبىاعلام ٓالع٘ت ّبٖٗ ثلإ ت٤٘٘ي فلاٌٗـ -

تزبكٕ ؿٍ  ٗه هجٌبٕوِ ثِ ؿًجب  اٗزبؿ  بوو٘تٖوٌٌـُ وِ تًَٚ ٗه ًبؽتبك ع تأه٘ي هِبكوت ؽلٗـاك ٍ -

 ؛ َُؿ اًت، پِت٘جبًٖ هٖثلإ اكائِ هناٗبٕ ثلٌـ هـت  ربًجِ

 تَِٗك وٌـ؛ وبكٍ   وٌتپبًؼ ثِ تغ٘٘ل  ه٠ٌَك ثِ كا پقٗلٕ  ا٤ًٜب ت٤ًَِ فلٌّگٖ وِ ًَآٍكٕ ٍ  -

 ثب هو٘نٕ هٌتمل هٌبًت؛  وبٍٕ ثٌِْ٘ ٣ٍولىلؿ للاكؿاؿ كٗنٕ ُـُ  ثلًبهِثبمًگلٕ  -

 ٍاثٌتِ ثِ هبّ٘ت ؽـهبت ٍ اّو٘ت آى ثلإ ًبمهبى، ،وٌٌـگبى أه٘يتٕ هٌبًت اكتجبٙ ثب ّب ت٤ًَِ ًجه -

 هِبكوت كاّجلؿٕ؛ توْ٘ـاتؿك ث٤ٖ٘ هَاكؿ ت٤ًَِ كٍاثٚ هِبكوتٖ ام ٛلٗك 

   ؛ٌـگبىهـٗلٗت فلٍُ اٛال٣بت ٍ اكتجبٛبت ٍكٕفٌآّبٕ  ًٌ٘تناًتفبؿُ ام  -

 ؛هَكؿاًت٠بك ثٌٖ٘ كٍٗـاؿ پَ٘ -

 ثٌٖ٘ ًِـُ؛ تبه٘ي كٍٗـاؿّبٕ پَ٘ -

 ثْجَؿ ؽـهبت. بمًگلٕث پ٘بهـ -

 هوىي اًت ُبهل هَاكؿ مٗل ثبُـ:  فلاٌٗـوٌتل   

 ؛ُـُ هٌتٌـاًتبًـاكؿّبٕ  -

 ؛ُـُ هٌتٌـ ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍ -

 ؛ُـُ هٌتٌـتغ٘٘ل  ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍ -

 ؛(9ثٌـ  )هٜبثك ثب ٖ ثلإ ًٌزٍَ ًٌ٘تو هٌتٌـ ُـُ ًٌزَ لبثل پ٘بهـّبٕ -

 ٠ًبكت ُفب ؛ ٖٗه ًبؽتبك هـٗلٗت -

 ُـُ؛كٗنٕ  ثلًبهِگناكٍ ؿاؿُ  -

 ّب؛ ؿاؿُ حجت -

 ؛ٖالىتلًٍ٘ىپبَٗ  -

 ؛(9 ٍ ثٌـ 2-8مٗلثٌـ  ّبٕ فٌٗف٢ )هٜبثك ثب ثِ وبكثلاى ًْبٖٗ ٍ ًبٗل ٛل ثبمؽَكؿ  پ٘بهـّبّٕبٕ  ًٌ٘تن -

 :ْتلاًتث ( 5-7-ثٌـ الفمٗلهٜبثك ثب)اٛال٣بت ًگْـاكٕ

 ؽَؿ ثبُـ؛ هٌتٌـ فلاٌٗـؿاكإ  -

 ؛، ؿَُاك ًجبُـاًتٕ كٗلٍ هَحل ًَاثك ًگْـاكٕثلإ  ام آًضِ تلثِ٘  -

 ُـُ ثبُـ؛كٗنٕ  ٛلطّبٕ ٣ول٘بتٖ ثِ َٓكت ه٠ٌن فلاٌٗـؿك  -

 ًبمهبى ثبُـ؛پبًؾگَٕ ول  -

 ثبُـ؛تمبٗب ًبمهبى هٜبثك ثب الناهبت عفبٟت ام ؿاؿُ اٗوي ٍ ، لَٕ -
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كا اٗزبؿ ٍ پِت٘جبًٖ  ؿّـ كا اكائِ هٖوبكثلاى ًْبٖٗ گناكٍ ثبمؽَكؿ ٍ  اتً٘لٍٕ وبك وِ تغ٘٘لؿك إ  ُجىِ -

 ؛وٌـ

 ، ثبُـ.ؿكن ُـُ اًتَٛك هـاٍم  ثِتغ٘٘لات اٗي ٍال٤٘ت وِ ُبهل ٗه ٛلط اكتجبٖٛ ثلإ اٛوٌ٘بى ام  -

 ّبٕ وٌتل  ُبهل هَاكؿ مٗل اًت:فلاٌٗـ

 اًزبم ُـُّبٕ فلاٌٗـولِ٘ ثِ ّبٕ هلثَٙ  گناكٍؿاكؿ عك تمبٗب ًبمهبى  وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 ؛وٌـٍ/ ٗب هِبّـُ  ًٌزَ، ثبمًگلٕتًَٚ ًبمهبى كا 

 ؛َُؿ هٖ ّب ٛل ٕ ث٘ي ّب هٌئَل٘تتمٌ٘ن  هَرتكٌٍُٖ  ثٍِرَؿ ٗه ٛلط اكائِ ؽـهبت وِ  -

العبت هَكؿ ثلكًٖ، پٌِْ٘بؿ ٍ ؿك َٓكت لنٍم آثغج ٍ  عكتمبٗب  ًبمهبى وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 ( 2-10مٗلثٌـ هٜبثك ثبثْجَؿ هـاٍم ؿاكؿ. ) همَٔؿثلإ ّب كا فلاٌٗـً٘بم ؿك 

 رٌٗفع ّبٕ طرفّوبٌّگٖ   2-8-الف

 : َُؿ هٖهـٗلٗت ولؿى اكتجبٛبت ُبهل هَاكؿ مٗل 

للاكؿاؿ  ّبٕ ثلًٍـاؿربكٕ ٍ ثبلمَُ فٌٗف٢ ّبٕ  ٌُبًبٖٗ، هٌتٌـًبمٕ ٍ ؿكن توبهٖ ؿًتِ ٗب گلٍُ -

 ؛FMؽـهت 

 :َُؿ هٖوٌٌـُ ُبهل هَاكؿ مٗل  ٕ ّوبٌّگّب ف٤بل٘ت

 ثلإ وبَّ هٌبث٢ هَكؿ اًتفبؿُ ام ٛلٗك: كٗنٕ  ٛلط -

ًبهٌبًت كٗنٕ  ثلًبهًَُِـ تب هٌبث٢ ام ٛلٗك إ ًبمهبًـّٖ  گًَِ ثِ ّب ف٤بل٘ت وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 ّب ّـك ًلٍؿ؛ ٗب فمـاى هَاؿ ٍ هْبكت

ًت َٓكت هٌب ثِ ،هلثَٙ ثِ هغل وبك ؽَؿ ٕوبك فلاٌٗـّبٕ ٗه ٍٟ٘فِ ٗب  ؿك توبم رٌجِوِ وبكوٌبًٖ  -

 اًـ؛ آهَمٍ ؿٗـُ

ٕ ًبمهبى ّب ف٤بل٘تؿك مهبى هملك ثـٍى اٗزبؿ اؽتال  ؿك  تَاًٌـ وبكّب هٖ وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

، تمبٗبوبك ًبمهبى ٍ  ّبٕ عٌبى صلؽِ وٌت ؿٍكُ)ثِ ٣ٌَاى هخب ، هوىي اًت ؿك  اًزبم َُؿ تمبٗب 

 ؛ .(َِؿًاًزبم  آتت هْن هبُ٘يت٤و٘لات  ٗب ؿفتلوبك هىبى گًَِ ًمل ّ٘ش

 ؛تمبٗبّبٕ ًبمهبى فلاٌٗـؿكن  -

ؿك  ّبٖٗ ثلإ صٌ٘ي هغـٍؿٗتكٗنٕ  ٛلطٌُبًبٖٗ، تغل٘ل ٍ  ه٠ٌَك ثِ  تمبٗبًبمهبى ثب  اكتجبٙ -

 ُـُ ؽَؿ.كٗنٕ  ٛلطٕ ّب ف٤بل٘ت

 (3-8-هٜبثك ثب مٗل ثٌـ الف) :هَحل ؽـهبت ًبمِٕ ٗىپبكص 

 خذهبت سبزٕ  ٗکپبرچِ 3-8-الف

 ُبهل هَاكؿ مٗل اًت: FM وبكولؿًبمٕ  ٗىپبكصِ
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ٕ وبكٕ، وبكوٌبى صٌـ ّب هٌئَل٘تثبلمَُ ثلإ اؽتٔبّ هزـؿ  ّبٕ افناٖٗ رٌتزَ ٍ ٌُبًبٖٗ ّن -

 ؛FMوبكوٌبى ٍكٕ  ثْلُثْجَؿ  ه٠ٌَك ثِ كٗنٕ  ثلًبهِٕ ّب ف٤بل٘تٍ  ٖهْبكت

 ؛(4-5-7-الف هٜبثك ثب) ًبمگبكّبٕ  ؿاؿُاٛال٣بت ٍ  اًتبًـاكؿّبٕت٤ًَِ  -

 ٍ لبثل تِؾْ٘ ثلإ ّوِ ؽَٜٙ ؽـهت؛هٌبًت وبك  گلؿٍّبٕ فلاٌٗـت٤ًَِ  -

 ؛ ٍ ؽـهبت پِت٘جبًٖ FM ٍٟبٗفّوِ ثب اكتجبٙ هَحل ثلللاكٕ  -

 ؛ FMؽـهبت  ًبمگبك ثب ًٌزٍَ اكائِ ام  ثلإ پِت٘جبًٖ FMّبٕ  فٌآٍكٕ ًبمٕ پ٘بؿُ -

 ّب؛  پلؿاؽتي ثِ تغ٘٘ل ً٘بمّب ٍ فلٓت ًٌتٖ ثلإ وبكولؿ ّبٕفلاٌٗـؿك ؽَٜٙ ٍ ًَآٍكٕ  -

ثِ َٛك ه٠ٌن رْت  ،پِت٘جبى اٗي ٣ول٘بت تؽـهؿٌّـگبى  اكائِّب ٍ  ّوِ گلٍُ وِ اٗياٛوٌ٘بى ام    -

 ؛ وٌٌـ هٖثْجَؿ اكائِ ؽـهبت ولٖ ثب ّن ؿٗـاك ّبٕ ّوىبكٕ هِتلن ثلإ  ٌُبًبٖٗ كٍٍ

 :اًتُبهل هَاكؿ فٗل  FMهَحل ؽـهبت ًبمٕ  ٗىپبكصِ 

 ّبٕ ًبمهبًٖ؛  ّبٕ فلؿٕ ٍ لبثل٘ت ُبٌٗتگٖتولون ثل  -

رْت پِت٘جبًٖ ام  كاّجلؿٕكٗنٕ  ٛلطّبٕ فلاٌٗـكا ؿك  تٌْ٘التوِ تٔو٘وبت هلتجٚ ثب كفتبكٕ  تَٔٗت -

 وٌـ؛ ٗىپبكصِ هبهَكٗت ولٖ ًبمهبى

 ؛ٍ پبٗـاك هملٍى ثِ ٓلفِثلإ وبكولؿ هَحل، لبثل ا٣توبؿ،  ع٘بتفبؿُ ام كٍٗىلؿ هـٗلٗت صلؽِ اًت -

 .FMّبٕ فلاٌٗـ (10هٜبثك ثب ثٌـثلإ پِت٘جبًٖ ام ثْجَؿ هـاٍم )( 9ثٌـ هٜبثك ثب ٣ولىلؿ ) ًٌزَ -

 ت٤ًَِ ؿّـ: كا ًبمهبى هَاكؿ مٗلَُؿ  تَِٓ٘ هٖ

 ٌُبًبٖٗ وٌـ؛ FMوبكولؿّبٕ ثلإ اكائِ  كا ٕ ًبمهبىّب هٌئَل٘تٍ ّب  ًمًٌَـٕ وِ ثِ َٓكت ُفب    -

 .وٌـ هٖهلتجٚ ّن ِ ثكا وٌٌـگبى ؽـهت  تأه٘يٗه هبتلٗي اكتجبٖٛ وِ وبكثلاى ٍ  -

ؽـهبت اكائِ ُـُ  وبكآٖٗثلإ اكائِ ثبمؽَكؿ ثِ ًبمهبى ؿك هَكؿ احلثؾِٖ ٍ  ثْتلاًتاٗي ًٌ٘تن ٗىپبكصِ 

 اًتفبؿُ َُؿ.

ّبٕ  ًٌ٘تنًبمٕ  ٗىپبكصِ مٗل ثب اًتفبؿُ ام اًٌبؿ ؿك َٓكت لنٍم ؽـهبتًبمٕ  ٗىپبكصَُِؿ  تَِٓ٘ هٖ

 ؿك ٠ًل گ٘لؿ: ً٘ن ثنكگتل كا 

 هـٗلٗت و٘ف٘ت؛  -

 وبك هِبكوتٖ؛ -

 هغٜٖ٘؛  مٌٗتّبٕ  ًٌ٘تن -

 ؛وبكٍ  وٌتتـاٍم  -

 هـٗلٗت اًلهٕ؛  -

 هـٗلٗت ؿاكاٖٗ؛ -

 ؛ هٌئَل٘ت ارتوب٣ٖ -

 هـٗلٗت كٌٗه؛ -
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 ثْـاُت ٍ اٗوٌٖ ُغلٖ؛ -

 اهٌ٘ت اٛال٣بت؛  -

 عولکرد  ارزض٘بثٖ  9-الف

  ارزض٘بثٖ، تحل٘ل ٍ سٌجصپبٗص،   1-9-الف

 اًت. آهـُ 3-4-ّبٖٗ اًت وِ ؿك مٗلثٌـ الففلاٌٗـُبهل  FMت٤٘٘ي ؿاهٌِ ُوَ  ؽـهبت 

 :اًتُبهل هَاكؿ مٗل كاّجلؿٕ ثب اّـا   اكتجبٙت٤٘٘ي 

  إ ؿًت٘بثٖ ثِ اّـا  كاّجلؿٕثل ،آىهَل٢ ثَؿى ّل ؽـهت ٍ ثؾِٖ ام  ّنٌِٗ ٍ ثِو٘ف٘ت، وِ  اٗيؿكن  -

 ؛ثِ صِ ه٘ناى اّو٘ت ؿاكؿ

صٌ٘ي ٣ـم هَفم٘تٖ هٌزل ثِ ؿًت٘بثٖ ثِ  وِ اٗي تِؾٍْ٘  ؽـهت ُىٌت ؿكن تبح٘لات هلثَٙ ثِ -

 ؛َُؿ وٖاّـا  كاّجلؿٕ ً

 ؛كٌٗه هخجت ٍ هٌفٖ ٌّتٌـّبٕ  ٍٗوگٖتلٗي  ٖٗ وِ ؿاكإ هْنّب ف٤بل٘تثٌـٕ پبَٗ   ٗتاٍلَ -

 ه٤٘بكّبٕ ٣ولىلؿ ُبهل هَاكؿ مٗل اًت: كٗنٕ پبِٗ

اًـ، ؿاكإ  كاّجلؿٕ ٌُبًبٖٗ ُـُتلٗي اّـا   آى ؽـهبتٖ وِ ثِ ٣ٌَاى هْن وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 ؛تلٗي ه٤٘بكّبٕ هَفم٘ت ٌّتٌـ تولون آلٖ ٍ ؿل٘ك

 :اًزبم ؿّـٗه ٗب صٌـ هَكؿ ام هَاكؿ مٗل كا تَاًـ  ه٣ٖولىلؿٕ وِ پ٘بهـّبٕ ٌُبًبٖٗ  -

 ؛اٗزبؿ وٌـ.(كا )٤ٌٖٗ فلٓتٖ ثلإ رلَگ٘لٕ ام ُىٌت  ام لجل كٌٗه ُىٌت كا ًِبى ؿّـ، -

 ؛ثبُـ ٗب ؽـهبت ٍ/ ؿٌّـُ هَفم٘ت ًبمهبى گًَِ إ وِ ًِبى ثِ كاّجلؿٕثب اّـا  كاًتب  ّن -

 ؛َُؿ ّبٕ ثْجَؿ لبثل ؿًت٘بثٖ  هٌزل ثِ فلٓت -

ٕ، ه٤٘بكّبٕ هـٗلٗتٖ ٍ فلاٌٗـٖ ٍ ٌُبًبٖٗ ٍ اًتؾبة ت٤ـاؿ هٌبًت ٍ تلو٘جٖ ام ه٤٘بكّبٕ ٣ول٘بت -

  ؛٣ولىلؿ ثلكًٖ اروبلٖثلإ  1(KPIsّبٕ ول٘ـٕ ٣ولىلؿ ) ُبؽْؽالِٓ 

كا لبؿك ثِ  ّب آىتب َُؿ  ٗىپبكصِ ثبت هـٗلٗت كؿُثلإ تَاًـ  هٖوِ  ّٕبٕ ٣ولىلؿ آٍكٕ ُبؽْ رو٢ -

ّبٕ  ُبؽْ ؿّٖ  ٍمى ُبهلتَاًـ  هٖ ه١ََٗ اٗيّب وٌـ ) ّب ٍ اٍلَٗت آگبّبًِ ؿك هَكؿ كاّجلؿگ٘لٕ  تٔو٘ن

 ؛(ثبُـ هؾتلف

ّل وـام ام آًْب هٌبًت حجت ٣ولىلؿ ؿك ّل ًٜظ كا ؿاكًـ ٍ اهىبى  ًٌزَّبٖٗ وِ اهىبى  آٍكٕ ؿاؿُ رو٢ -

 ؛آٍكًـ هٖفلاّن  ت٘وبك الـاهبتتغل٘ل ٍ  ثلإكا 

 ؛َُؿ هٖ ًٌزَ اًت٠بك هَكؿثٌ٘بًِ وِ ؿك آى ٣ولىلؿ  ّبٕ ٍال٢ همبٌِٗ كٗنٕ پبِٗ -

 ؛ؿاؿُ ّبٕ هزو٣َِ/ هَاكؿ هؾتلفهٌبًت ؿك  اكمُ٘بثٖگ٘لٕ ٍ  ٗه كٍٍ ًوًَِ كٗنٕ پبِٗ -

                                                 

1- key performance indicators 
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ً٘بم اعتوبتً  ،ـًكالبثل تَرْٖ ؿك تَاًبٖٗ ًبمهبى ثلإ ؿًت٘بثٖ ثِ اّـا  ؽَؿ ؿ احلوِ  پ٘بهـّبٍٖٗ  ّب ف٤بل٘ت

 ؿاكًـ.  ّبٕ ول٘ـٕ ٣ولىلؿ ُبؽْت٤٘٘ي ثِ 

 ؿك َُؿ. لئلب ّبٕ ٣ولىلؿ ه٤وَ  توبٗن ٍ ُبؽْ ّبٕ ول٘ـٕ ٣ولىلؿ ُبؽًْبمهبى ث٘ي َُؿ  تَِٓ٘ هٖ

FM ، ؿّـ هٖكا تِى٘ل تمبٗب هْن اًت وِ آًضِ ٣ولىلؿ آلٖ ًبمهبى  ،ؿٗگل پِت٘جبًٖ تؽـهّل هبًٌـ  ٍ

 ْتلاًتاٗي ؿٍ هَكؿ ثِ ًـكت ٗىٌبى ٌّتٌـ، ثكٍُي َُؿ.  ،ؿّـ هٖآًضِ ٣ولىلؿ آلٖ ًبمهبى كا تِى٘ل 

 گناكٍ ًَُـ. هؾتلف ّبٕ فٌٗف٢ ٛل  ثِ ٍ للاك گ٘لًـ پ٘گ٘لٕهَكؿ  ّل ؿٍ

 :اًتُبهل هَاكؿ مٗل  ّب ف٤بل٘تاٗي ثلًـ.  ووتلٕ ثْلُ هٖ ٖوَله٤ٕ ؽبّ ام پبَٗ ّب ف٤بل٘ت

 ؛ام عٌبً٘ت ون ثلؽَكؿاكًـ -

 ؛وٌٌـ هٖاٗزبؿ ّب  ؿاؿُحجت  ّنٌِٗ ثبتٖٗ ثلإ -

 ؛كاعتٖ لبثل تغ٘٘ل ًٌ٘تٌـِ ٖٗ وِ ثّب ف٤بل٘ت -

 ؛ثٌ٘بك فٌّٖ ٗب غ٘ل لبثل اٛوٌ٘بى ٌّتٌـّب  ؿاؿُربٖٗ وِ  -

كٍٕ ٣َاهل هْن هَفم٘ت تولون وٌٌـ. اٌْٗب ٣َاهلٖ ٌّتٌـ وِ اكتجبٙ  ْتلاًتثّبٕ ول٘ـٕ ٣ولىلؿ  ُبؽْ

٠ًبكت هَحل  ام هب٢ً ّبٕ ٣ولىلؿ هٌتم٘وٖ ثب احلثؾِٖ ٣ولىلؿ ًبمهبى ؿاكًـ. ت٤ـاؿ ثَ٘ ام عـ ُبؽْ

  ؛اًت

 :ثبُـ هًٖ٘بم ؿاكؿ ُبهل هَاكؿ مٗل  ًٌزَت٤٘٘ي آًضِ ثِ پبَٗ ٍ 

 گلفتي هَاكؿ مٗل:ثب ؿك ٠ًل هؾتلف ثلإ ّل ؽـهتالناهبت ؿكن  -

  ؛ًبمهبىآلٖ  ّٕب ف٤بل٘تًٌجت ثِ اّو٘ت ؽـهبت  -

  ؛اّو٘ت كاّجلؿٕ ف٤بل٘ت ًٌجت ثِ اّـا  ًبمهبى -

 ؛گ٘لًـ ّنٌِٗ ؽـهبتٖ وِ ًٌجت ثِ ولِ٘ ؽـهبت اكائِ ُـُ هَكؿ پبَٗ للاك هٖ -

 ؛ًٌزَعبٓل ام ّبٕ  ؿاؿُلبثل٘ت اٛوٌ٘بى  -

 ّب؛ ؿاؿُٗب اًتؾلاد  آٍكٕ رو٢ًَْلت  -

 غل٘ل. تگًَِ ّل ًت٘زِاٗزبؿ تغ٘٘ل ؿك عزن، و٘ف٘ت ٍ ّنٌِٗ ؽـهبت ؿك  تَاًبٖٗ -

 :اًتّبٖٗ ثلإ پبَٗ ُبهل هَاكؿ مٗل  كٍٍ كٗنٕ پبِٗ

 ؛FMٕ ّب ف٤بل٘ت اكمُ٘بثٖ تغل٘ل ٍ هٌـ ثلإ پبَٗ، ًٌزَ، ّبٕ ٠ًبمفلاٌٗـت٤ًَِ  -

 ؛( )لبلت ؿاؿُ ًٌزَت٤لٗف الناهبت ٍ ثلًٍـاؿّبٕ پبَٗ ٍ  -

 ؛ثب اّو٘ت ُبؽْ ٌَّوُـُ كٗنٕ  ٛلط ًٌزَاًزبم  -

 ّبٕ ًٌ٘تنآٍكٕ ؿاؿُ ٍ  رو٢ ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍ پبَٗ، هٌبًت ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍ ًگْـاكٍٕ  كٗنٕ پبِٗ -

  ؛ؿاؿُ  حجت

           ؛٣ولىلؿّبٕ  گناكٍ ؿاؿٍُ بكًبمگؿل٘ك ٍ  حجتّب ثلإ اهىبى  ٍكٕآثٌـٕ ٍ اًتفبؿُ ام فٌ پ٘ىل -
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 7ٍ  6، 5ّبٖٗ وِ ؿك ثٌـّبٕ  ٍ ٛلطّب  ًبهِ هَافمتهِٖ،  ثب ؽًٌٚزَ  پبَٗ ٍّبٕ  ّوبٌّگٖ كٍٍ -

گٖ اكتجبٙ آى ثب ؽَاّـ ُـ ٍ صگًًٌَزَ ِ ضإ وِ ؿكن كٌٍُٖ ام آً ثِ گًَِ ،تَٗ٘ظ ؿاؿُ ُـُ اًت

 .ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـتمبٗب ًبمهبى اّـا  ًبمهبى/

 :اًتُبهل هَاكؿ مٗل  ًٌزَپبَٗ ٍ ؿك هَكؿ مهبى گ٘لٕ  تٔو٘ن

 ؿكن: -

 ؛هَكؿ ً٘بم پ٘بهـاكتجبٙ ؽـهت ثب  -

 ؛ّبٕ هلتجٚ ثب ؽـهت ٍ فلٓتّب  كٌٗه -

        ؛اكائِ ؽـهبتتَاتل  -

 ؛ّب آٍكؿى ؿاؿُ ؿًت ثِمهبى تمم ثلإ  -

 ؛مهبى ؿك َٛ ؽـهبت پقٗلٕ ؿكعزن  تغ٘٘ل -

 ؛تمبٗب ثلإ ًبمهبى ٍ ًبمهبىؿّٖ  گناكٍؿكن الناهبت  -

 ؛ؿّٖ ً٘بمّبٕ گناكٍ اًبىثل ًٌزَپبَٗ ٍ  الناهبت اٗزبؿ ثلًبهِ -

ٟلف٘ت اٛال٣بت ام ؿّٖ  گناكٍٍّب  ؿاؿُتغل٘ل  ،آٍكٕ هٌئَ  رو٢ ٌّتبكّبٕ وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

 ؛ـٌؿك مهبى هَكؿ ً٘بم ثلؽَكؿاك ثبُ ّب ف٤بل٘ت ًٌزَم پبَٗ ٍ ثلإ اًزبهٌبث٢ ٍ هْبكت تمم 

 :اًتُبهل هَاكؿ مٗل  اكمُ٘بثٖؿك هَكؿ مهبى اًزبم تغل٘ل ٍ گ٘لٕ  تٔو٘ن

 ًَُـ: هٖگ٘لٕ  تٔو٘نّبٖٗ وِ هٌزل ثِ  ثلإ ؿاؿُ -

 (؛اًت٠بك)مهبى ّب  ؿاؿُتغل٘ل  ٍ آٍكٕ رو٢ثلإ  تمم ه٘ناى هـت مهبىؿكن  -

)افك  كًبًٖ َُؿ گ٘لًـگبى اٛال١ ؿًتلى ثبٌُـ تب ثِ تٔو٘ن ّب ثبٗـ وبهل ٍ ؿك اكمُ٘بثٖوِ  ؿكن مهبًٖ -

 ؛(كٗنٕ ٛلط

ثلإ اٗي هِبٍكُ  ٖمهبً ِ هـتص ٍ ّبٕ فٌٗف٢ تمم اًت ٗب ؽ٘ل ٛل ًبٗل  آٗب هِبٍكُ ثب وِ اٗيؿكن  -

 ؛تمم اًت

 وٌٌـ: هٖ كًبًٖ ٣ولىلؿ كا اٛال١ ًٌزَّبٖٗ وِ  ثلإ ؿاؿُ   -

 ُـُ گناكٍ؛كٗنٕ  ٛلطّبٕ  ثلًبهِ -

ّبٕ همبٌِٗ  ثِ َٛكٕ وِ هـت مهبى ف٤بل٘ت ٍ گنٌِٗ ،لجلّٖبٕ  ؿاؿُهزو٣َِ إ  ّبٕ همبٌِٗ ؿٍكُ -

 ـ.ٌه٤تجل ثبلٖ ثوبً ،فٔلٖ

 .الناهبت هلثَٙ ثِ اًٜجبق -

 اًت.  3-5-7-ّبٕ هقوَك ؿك مٗلثٌـ الففلاٌٗـُبهل  هٌتٌـعفٞ َُاّـ 

 ٣ولىلؿ ُبهل هَاكؿ مٗل اًت: اكمُ٘بثٖ

  ؛ٍ ول ًٌ٘تن ٣ٌٖبٓل رنئإ  ؿٍكُ اكمُ٘بثٖاًزبم  -
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 لنٍم؛ؿك َٓكت  تمبٗباكتجبٙ ثب وبكثلاى ًْبٖٗ ٍ ًبمهبى  -

 ًبمٕ پ٘بؿُكا  FMّبٖٗ ام ًٌ٘تن  فٌٗف٢ وِ ثؾَ ّبٕ ٛل وبكوٌبى ٍ ًبٗل  وٌٌـگبى، تأه٘يثب   اكتجبٙ -

 اًـ؛ ٗب تغت تبح٘ل آى للاك گلفتِ وٌٌـ هٖ

  ؛اًت ّبفلاٌٗـؿك تىو٘ل ُفبف٘ت ّب ٍ ٣ـم  كٌٗه ،ٍ تىلاكّبعق  هَاكؿ اٗبفِ ثِ ؿًجب   -

 ؛لٗه ؿٗـگبُ وبه ثلإ اٛوٌ٘بى اماًتفبؿُ ام ٛ٘ف ٤ًٍٖ٘ ام هٌبث٢ اٛال٣بتٖ  -

 ؿك هَاكؿ مٗل ٌُبًبٖٗ وٌٌـ:م ثِ تغ٘٘لات كا ّبٕ اعتوبلٖ ٗب ً٘ب ّب فلٓت اكمُ٘بثَُٖؿ  تَِٓ٘ هٖ

 ؛ FMؽٚ هِٖ  -

 ؛كاّجلؿّب -

 ؛اّـا  -

 ؛ّبٕ ٣ول٘بتٖفلاٌٗـ -

 ثِ ثْجَؿ هـاٍم.ت٤ْـ  ٍ FMّبٕ  ًٌ٘تنًبٗل ٣ٌبٓل  -

)ثِ ٣ٌَاى هخب  ُبهل ثبمؽَكؿ وبكثلًْبٖٗ، ام ًٌزَ  ٤بؿ إ هت هزو٣َِاٗزبؿ ٗه صبكصَة ُبهل اًتؾبة 

 اًـام هبلٖ( اًت.  ، وبك هزـؿ ٍ صِن، ثِ هَل٢ ثَؿى، اًٜجبق ّنٌِٗوبكٕ عزن

ٍ پبَٗ ً٘بم ثِ ُـى آًضِ ّبٕ پبَٗ ٣ولىلؿ ؽـهبت هوىي اًت پي ام هِؾْ  ّب ٍ كٍٍ ٍكٕاثناكّب، فٌآ

 ـ.ًَُ كٗنٕ پبِٗ ،اًت ًٌزَ

 هو٘سٕ داخلٖ   2-9-الف

   ّـ  ام هو٘نٕ ؿاؽلٖ اٗي اًت وِ ؿك هَاكؿ مٗل اٛوٌ٘بى عبٓل َُؿ: 1-2-9-الف

 اًٜجبق ؿاُتِ ثبُـ؛ثِ َٓكت هـاٍم  ،ثب ًٌ٘تن هـٗلٗت -

 اًتُـُ ٍ ًَٜط ؽـهت كٗنٕ  ٛلطّبٕ  ًبهِ هَافمتٗبثـ، هٜبثك ثب  ثِ اّـافَ ؿًت هٖ FMًٌ٘تن  -

 ُـُ اًت؛  ًگْـاكٕ ٍ ًبمٕ پ٘بؿٍُ ثِ ؿكًتٖ 

 ّبٕ ثْجَؿ؛ ٌُبًبٖٗ فلٓت -

 .ؿّـ هٖهـٗلٗت اكائِ ّبٕ  ًٌ٘تنثلإ هو٘نٕ  ّبٖٗ كاٌّوبٖٗ ISO 19011 اًتبًـاكؿ -ٗبدآٍرٕ

 :اًتهَاكؿ مٗل  ُلط اًٜجبق ُبهل

 ؛ ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍ اًٜجبق -

 ؛هـاكن )اًٌبؿ(اًٜجبق  -

 ً٘بم. هَكؿ پ٘بهـّبٕؿًت٘بثٖ ثِ  -

 :ؿّـ هٖاكائِ ٗه ثلًبهِ هو٘نٕ هَحل هَاكؿ مٗل كا  2-2-9-الف

 : ثْتلاًتُـُ كٗنٕ  ٛلطّبٕ ه٠ٌن  هو٘نٕ -
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 ّـاٗت وٌـ؛ّب  هو٘نٕهمـهبت كا ثلإ ارلإ  -

 ؛ كا ٌُبًبٖٗ وٌـ اّـا  ثلًبهِتغمك هو٘نٕ هَكؿ ً٘بم ثلإ  -

، ًتبٗذ احلات آىام لغبٝ اكمٗبثٖ كٌٗه ٍ تغل٘ل  وِ ،ثبُـ ٕ ًبمهبىّب ف٤بل٘تثل اًبى هبّ٘ت  -

 ؛اًت ّبٕ گقُتِ ٍ ًبٗل ٣َاهل هلتجٚ ثب آى هو٘نٕ

ول ًٌ٘تن  ،هو٘نّٕل ً٘بم ًٌ٘ت وِ  ٍرَؿ)ثب اٗي  ثبُـ FMثل اًبى ؿاهٌِ ُوَ  وبهل ًٌ٘تن    -

تب مهبًٖ هالن للاك ؿٌّـ ٣ول٘بتٖ كا ّبٕ  ثؾٍَ ٣ٌبٓل ًٌ٘تن  هوىي اًتّب  هو٘نٕ :كا پََُ ؿّـ

ٕ ًبمهبًٖ ٍ ٣ٌبٓل ّب ف٤بل٘ت، ّب ثؾَوِ ثلًبهِ هو٘نٕ ولٖ اٛوٌ٘بى عبٓل وٌـ وِ توبهٖ ٍاعـّب، 

    ؛(گ٘لًـ. هّٖبٕ ؽبكرٖ هَكؿ تَرِ للاك  ٘ي هو٘نٕثًٌ٘تن 

 ؛ُـؽَاّـ اكمُ٘بثًٌٖ٘تن  تًَٚ آى وِ اًتإ  ًٍ٘لِ -

 ؛َُؿ هٖؿك هو٘نٕ گلفتِ وِ )ؿك َٓكت ٍرَؿ( ٖٗ ّب ًوًَِ -

ام ؿاؽل ًبمهبى  وبكوٌبًٖ)هو٘نٕ ؿاؽلٖ هوىي اًت تًَٚ  ؿّـ هٖوٌٖ هو٘نٕ كا اًزبم صِ وِ  اٗي  -

ؿك ّل َٓكت اُؾبٖٓ وِ  ،اًزبم َُؿ ،وٌٌـ هٖٗب تًَٚ ًْبؿّبٕ ؽبكرٖ وِ ثِ ًوبٌٗـگٖ ام آى وبك 

 ٣ٌٖ٘ ٍ ٛلفبًِ ثٍٖ ثلإ اًزبم اٗي وبك ؿك ٗه هَل٤٘ت ُبٌٗتگٖ ؿاكإ  ْتلاًتؿٌّـ ث هو٘نٕ كا اًزبم هٖ

ف٤بل٘ت  ٖ ؿكوِ هٌئَل٘ت ٕتًَٚ هو٘نتل، اًتمال  ٗه هو٘ن هوىي اًت  ٕ وَصهّب ىبثبٌُـ، ؿك ًبمه

  ؛ًِبى ؿاؿُ َُؿ( ،ًـاكؿهو٘نٕ تغت 

 صِ اٛال٣بتٖ ً٘بم اًت وِ ؿك ؿًتلى ثبٌُـ؛وِ  اٗي -

 ؛وِـ هو٘نٕ صِ هـت َٛ  هٖوِ  اٗي -

 اكائِ َُؿ؛ ْتلاًتصِ ١ًَ گناكٍ هو٘نٕ ثوِ  اٗي -

 صِ وٌٖ گناكٍ كا اكائِ ؽَاّـ ؿاؿ؛وِ  اٗي -

 ّبٕ گناكٍ هو٘نٕ اًت. صِ وٌٖ هٌئَ  پ٘گ٘لٕ تَِٓ٘وِ  اٗي -

 ثبزًگرٕ هذٗرٗت   3-9-الف

 پ٘بهـّبٍٕ  ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍؿاؽلٖ،  اّـا ثب  اًٜجبق ،ٗه هو٘نٕ .تفبٍت ؿاكؿ ،ثبمًگلٕ هـٗلٗت ثب هو٘نٕ

ًٌ٘تن ثِ  ؿك عبلٖ وِ ّـ  ام ثبمًگلٕ هـٗلٗت ؿك ٠ًل گلفتي ًبمگبكٕ ،ؿّـ ه٠ًٖل للاك هَكؿ ًٌ٘تن كا 

   اًت.  كاّجلؿ ؿك  آى ٣ٌَاى ٗه ول ٍ ًْن
 ًبمهبى كا لبؿك هٖ ًبمؿ: ٕثبت هـٗلٗت كؿُ، ثبمًگلٕ هـٗلٗت

 وٌـ؛ اكمُ٘بثٖكا  FMتن ًٌ٘هـاٍم ، وفبٗت ٍ احلثؾِٖ ٕبكًبمگ -

 ام رولِ هَاكؿ مٗل ثپلؿامؿ: FMتغ٘٘ل ؿك اّـا  ٍ ٣َاهل ول٘ـٕ ًٌ٘تن  ثلإثِ ً٘بم  -

 ولٖ؛هِٖ  ؽٚ  -
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 تؾْٔ٘ هٌبث٢؛ -

 ؛پقٗلٍ كٌٗه -

 ؛ٍ همبٓـاّـا   -

 .FMكاّجلؿّبٕ  -

 :ؿّـ ه٠ًٖل للاك  هَكؿثبمًگلٕ هـٗلٗت هَاكؿ مٗل كا 

 ّبٕ هـٗلٗت لجلٖ؛ ثبمًگلٕهٜبثك ثب  ٤ٍٗ٘ت الـاهبت ٌُبًبٖٗ ُـُ -

 هلتجٚ ٌّتٌـ؛ FM ن٣َاهل ؽبكرٖ ٍ ؿاؽلٖ وِ ثِ ًٌ٘تتغ٘٘لات ؿك  -

 ؿك هَاكؿ مٗل: كًٍـّب ُبهل، FMاٛال٣بت هلثَٙ ثِ ٣ولىلؿ  -

 ّب ٍ الـاهبت آالعٖ؛   اًٜجبق م ٣ـ -

 ؛ ًٌزًَتبٗذ پبَٗ ٍ  -

 ؛  FMه٤وَ   غ٘لّبٕ  ف٤بل٘تثلإ  ًٌزًَتبٗذ پبَٗ ٍ  -

 ًتبٗذ هو٘نٕ؛ -

 .هغٜٖ٘ ٍ التٔبؿٕ ارتوب٣ٖ، مٌٗتّبٖٗ ثلإ ثْجَؿ هـاٍم ؿك اث٤بؿ  فلٓت -

 ثٌٖ٘ ثبُـ.  ٕ غ٘له٤وَ  هوىي اًت ُبهل كٍٗـاؿّب ٗب هٌبئل ًبؽَاًتِ ٗب غ٘للبثل پَّ٘ب ف٤بل٘ت -ٗبدآٍرٕ

 :  َُؿ هٖثبمًگلٕ هـٗلٗت هَاكؿ مٗل كا ُبهل  اًزبم

 ه٠ٌن )ه٤وَتً عـالل ًبل٘بًِ(؛كٗنٕ  ثلًبهِ، كٗنٕ ٛلط -

 ؛  ه٤وَ  ّبٕ ثْجَؿ هـاٍمفلاٌٗـرـا ام ثبمًگلٕ كًوٖ  فلاٌٗـٗه  -

 ثل اًبى هٌتٌـًبمٕ ًبؽتبكٗبفتِ ٍ هٌبًت؛ -

 ؛ؿكگ٘ل ٌّتٌـ ٍ تؾْٔ٘ هٌبث٢ آى FMًٌ٘تن  ًبمٕ پ٘بؿُهِبكوت وبكوٌبًٖ وِ ؿك  -

 مًز٘لُ ٤ٌٓت ٍ  FM، ٤ٌٓت تمبٗب ؿك ثؾَ ًبمهبىّب  ثْتلٗي كٍٍگلفتي كًٍـّبٕ ت٤ًَِ ٍ ؿك ٠ًل -

 ؛تأه٘ي

 ؛FMًًَبمٕ ٍ   ًگْـاكٕرلا، ، اكٗنٕ ٛلطّبٕ  كٍٍ ت٤ًَِ -

 ّب؛   ؿكًٍـاؿٍ پ٘بهـّب ، ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍؿك  وبٍٕ ثٌِْ٘ -

 : َُؿاًزبم  هوىي اًت ثل اًبى هَاكؿ مٗل صٌ٘ي ّن ثبمًگلٕ هـٗلٗت

تغ٘٘لات ٣وـُ ؿك ٣لِٗ ٗب تمبٗبٕ ثؾَ/ ٤ٌٓت ًبمهبى: صٌ٘ي تغ٘٘لاتٖ هوىي اًت كٌٗه ٍ فلٓت  -

 ـ؛  ًً٘بمّبٕ ًبمهبى ٗب ًٌ٘تن احل ثگقاكاٗزبؿ وٌٌـ ٍ ثل 

 تغ٘٘لات لبثل تَرِ ؿك الناهبت ٣ول٘بتٖ؛  -

 ؛ٕؽـهبت ٗب اّـا  ٣ولىلؿًٜظ  ًبهِ هَافمت تغ٘٘لات ٣وـُ ؿك -

 ؽـهبت؛و٘ف٘ت ٗب عزن پ٘بهـّبٕ تغ٘٘لات ٣وـُ ؿك  -
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 ثٌٖ٘؛  لبثل پَ٘ كٍٗـاؿّبٕ غ٘ل -

 ُبهل هَاكؿ مٗل ثبُـ: ْتلاًتثلًٍـاؿّبٕ ثبمًگلٕ هـٗلٗت ث

 ّبٕ ثْجَؿ هـاٍم؛ ت هلتجٚ ثب فلٓتتٔو٘وب -

 ُبهل: FMّلگًَِ ً٘بم ثِ تغ٘٘ل ؿك ًٌ٘تن  -

  ؛ؿاهٌِ ُوَ  -

 ٍ ٣ول٘بتٖ؛ وبكٍ   وٌتالناهبت  -

  ؛ّبفلاٌٗـُلاٗٚ ٣ول٘بتٖ ٍ  -

 ؛للاكؿاؿٕ التناهبت -

  ؛ؽبكرٖ تٜبثك الناهبت -

 ؛ّب ٗب ه٤٘بك پقٗلٍ كٌٗه ًٜظ كٌٗه ٍ/ -

 .هٌبث٢ً٘بمّبٕ  -

  ثْجَد  10-الف

 ٍ اقذاهبت اصالحٖ  اًطجبق  م عذ 1-10-الف

 :اًت اغلت ُبهل هَاكؿ مٗل اًٜجبق م ٣ـٍل١َ  اٛال١ ام

 ّبٕ ؽٜب، ُىبٗبت ٗب ثبمؽَكؿ ام: گناكٍ -

 ؛وبكثلاى ًْبٖٗ -

 ؛تمبٗبًبمهبى  -

 ؛وبكوٌبى اكائِ ؽـهبت -

  ؛ؽـهبتؿٌّـگبى  اكائِ -

 ؛فٌٗف٢ ّبٕ ٛل ًبٗل  -

 ّبٕ اكتجبٖٛ ُبهل: وبًب اًتفبؿُ ام  -

  ؛توبىهؾبثلُ/ هلون هلون  / ه٘ن كاٌّوب/تؽـه٘نتوبى ٍكٍؿٕ ام ٛلٗك ه -

  ؛ام ٛلٗك پ٘گ٘لٕ وبكوٌبى اكائِ ؽـهبتوبكثل ثب توبى ؽلٍرٖ  -

  ؛ًتبٗذ ٠ًلًٌزٖ كٗبٗت وبكثل -

 گ٘لٕ؛  پبَٗ ٍ گناكٍ  ٍوبكّبٕ ًبماًغلا  ؿك ٣ولىلؿ ٗب و٘ف٘ت ؽـهبت هِؾْ ُـُ تًَٚ  -

 ثٌٖ٘ ُـُ ٗب تبكٗؼ هٔل  هَاؿ؛ ٗب پَ٘اًت٠بك  هَكؿ ًٜظ اًغلا  ام -

 ٗب ؿكآهـ؛ توبم ُـُ ّنٌِٗثٌٖ٘ ُـُ ٗب  ٗب پَ٘ اًت٠بك هَكؿًَٜط اًغلا  ام  -

 ؛ تمبٗب ٕ ًبمهبىّب ف٤بل٘تٍلفِ ؿك  -
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  .(FMٍكٕ ٣ٌَاى هخب  ام ٛلٗك ثلًٍـاؿّبٕ فٌآّبٕ ًٌ٘تن ؽَؿوبك )ثِ  گناكٍ -

 هٜبثك ثب هَاكؿ مٗل ثبُـ: اًٜجبق ثْتلاًت م ٣ـٍاوٌَ ثِ   

 ّبٕ پبًؾگَٖٗ؛ ٛلطثلاًبى  -

كا  هٌ٘ت مًـگٖا وِ ّب اًٜجبق ثٌـٕ ٣ـم )اٍلَٗتكٍٗـاؿ إ  ّنٌِٗپ٘بهـّبٕ هتٌبًت ثب تبح٘لات، كٌٗه ٍ  -

   ؛، اهلٕ كاٗذ اًت(ؿّـ هٖللاك  كٌٗههْن كا ؿك ه٤لٕ ّبٕ  ًٌ٘تناًـامًـ ٗب  ثِ ؽٜل هٖ

 ثِ هَل٢؛ -

 ّبٕ اًبًٖ؛ ٍ/ٗب كف٢ ٣لتاًٜجبق  م ٣ـولؿى تبح٘لات  هَحل ؿك ؽٌخٖ -

 هٌتم٘ن.  ٣للفَكٕ ٍ ّبٕ  كٌٗه صٌ٘ي ّنثب تَرِ ثِ تبح٘لات ٍ پ٘بهـّبٕ كٍٗـاؿ ٍ  ،وبهل -

 :اًتالـاهبت ثلإ ام ث٘ي ثلؿى ٣لل ُبهل هَاكؿ مٗل  اكمُ٘بثٖ 

 :ُبهل كف٢ ُـىكٍٗـاؿ پي ام  ثبمًگلٕ -

 ؛ت٘وبكالـاهبت كمٗبثٖ احلثؾِٖ ا -

 إ؛ ٌُبًبٖٗ ٣لل كِِٗ -

 ّب. ؿك ٠ًل گلفتي ثْجَؿ ؿك پبًؼ -

 ؿك ٠ًل گلفتي: -

 ؛اًٜجبق م ٣ـتبح٘ل  -

 هلتجٚ؛ّبٕ  كٌٗه -

 هزـؿ؛ٍل١َ  اعتوب  -

 إ كٍٗـاؿ؛ ٣لت كِِٗ -

 هزـؿ ٗب وبَّ تبح٘ل ؿكآٌٗـُ؛ٍل١َ ثلإ ثِ عـالل كًبًـى كٌٗه  هَرَؿّبٕ  گنٌِٗ  -

 ؛هبًـُ كٌٗه ثبلٖاكمٗبثٖ  ّنٌِٗ ؿك ثلاثل َامىالـاهبت پِ٘گ٘لاًِ ٍ تّبٕ هلثَٙ ثِ  ّنٌِٗ   -

ٍ الـاهبت آالعٖ َٓكت گلفتِ  كٍٗـاؿ ؽٚ ً٘لتَٗ٘ظ  ه٠ٌَك ثِ ًتبٗذ ثبمًگلٕ هٌتٌـًبمٕ ٍ اثال٥      -

    فٌٗف٢. ّبٕ ٛل ثِ 

 ثْجَد هذاٍم   2-10-الف

 : هغَكّبٕ مٗل اًت ثْجَؿ هـاٍم ُبهل

 ؛ّب ف٤بل٘تثلإ اؿاهِ ثبمًگلٕ  فلاٌٗـٗه  اًتفبؿُ ام -

 تَاًـ ثْجَؿ ٗبثـ؛ ثٌـٕ ًَاعٖ وِ هٖ ٌُبًبٖٗ ٍ اٍلَٗت -

    مٗلثٌـ  هٜبثك ثب)ّب   اًٜجبق م ٣ـٓغ٘ظ ٌُبًبٖٗ ثلإ  ٕ هٌبًجّٖب كٗنٕ ٛلط وِ اٗيعَٔ  اٛوٌ٘بى ام  -

  اًت؛ ُـُ گلفتِ وبك ثِ( 3-10-مٗلثٌـ الفهٜبثك ثب )( ٍ ُىب  ؽـهبت 1-10-الف

 ؛اًت ّبٕ آٌٗـُ  اًٜجبق م ٣ـپِ٘گ٘لٕ ٍ رلَگ٘لٕ ام  ثِ ؿًجب  -
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 ثْجَؿ؛ ًبمٕ پ٘بؿُكٗنٕ  ٛلط -

 ثْجَؿ؛ ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍٍ اّـا   اكتجبٙ -

 ثْجَؿ؛الـاهبت آالعٖ ٗب  ًبمٕ پ٘بؿُ -

  ؛ًبمٕ پ٘بؿُ كًوٖ ٍ هـاٍم ثلإ ثبمًگلٕكٗنٕ  ٛلط -

 ؛ًتبٗذعفٞ  -

 آٌٗـُ.الناهبت ثٌٖ٘  پَ٘ -

 كٍٗىلؿ هخجت ُبهل: ًوبَٗ

 ؛وٌـ هٍٖ تلٍٗذ ٗه فلٌّگ ًبمهبًٖ وِ ام تغ٘٘ل اًتمجب  پقٗلٍ  -

 :اًتثِ ؿًجب  ثْجَؿ ٍ ًَآٍكٕ ؿك هَاكؿ مٗل  بؿائو -

  ؛ّنٌِٗ  -

  ؛ام هٌبث٢ ثلؿاكٕ ثْلُ  -

  ؛ّب هْبكت ؿك ؿًتلى ثَؿى  -

 ؛تو٘ف٘ت ؽـه  -

  ؛اٍلِ٘ و٘ف٘ت هَاؿ  -

 ؛پ٘بهـّب  -

 ؛ًْبٖٗكٗبٗت وبكثل   -

  ؛ّبٕ ارلاٖٗ كٍٍ  -

 ّبٕ فٌٗف٢. هٖ ٛل توبثلإ تغ٘٘ل پٌِْ٘بؿّبٕ ؿكهَكؿ اٛوٌ٘بى ام ثبمؽَكؿ عَٔ    -

 : اًت ّبٕ هـٗلٗت تغ٘٘ل هَحل ُبهل هَاكؿ مٗل كٍٍ  -

 ؛ ّب ف٤بل٘تكٗنٕ  ٛلط -

 اًزبم الـاهبت؛  -

 ؛   پ٘بهـ تبح٘ل ٍ بمًگلٕث -

 ؿك َٓكت لنٍم. پ٘بهـّب ُل١ٍ تغ٘٘ل ثِ٘تل ثلإ ثْجَؿ -

 اقذاهبت پ٘طگ٘راًِ   3-10-الف

  ُبهل هَاكؿ مٗل ثبُـ:تَاًـ  هٖؿك اكائِ ؽـهبت ّب  ٌُبًبٖٗ ُىب  فلاٌٗـ 
 :ُبهلتمبٗب ؿكن تغ٘٘لات ؿك ًبمهبى  -

 فلٌّگ؛   -

 ؛وبك ٣ول٘بتٖ هغ٘ٚ وٌت ٍ  -

 ؛اّـا   -
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 كاّجلؿ؛  -

 هغ٘ٚ كلبثتٖ؛  -

 هغ٘ٚ هبلٖ؛  -

 الناهبت اًٜجبق؛  -

 ُبهل: ّبفلاٌٗـاًزبم  -

 ؛وبٍٕ ثٌِْ٘  -

 ؛كٍٍگقاكٕ ثْتلٗي  ثِ اُتلان  -

  ؛هِتلٕثل ّبٕ تولون گلٍُ  -

  .ّبٕ ثبمؽَكؿ هِتلٕ پ٘وبَٗ -

 :، مٗلا آًْبپلؿاؽتِ َُؿّبٕ ٌُبًبٖٗ ُـُ ؿك اكائِ ؽـهبت  ُىب ثِ َُؿ  تَِٓ٘ هٖ 

 ؽـهبتًَٜط  ّب آىعتٖ اگل  ،ؿاكًـ كا ثب الناهبت ًبمهبًٖاًٜجبق  م ٣ـ َٓكتپتبًٌ٘ل اكائِ ؽـهبت ثِ  -

  .ك٣بٗت وٌٌـلجلٖ كا تَافك ُـُ 

كفتبك َُؿ تب اٛوٌ٘بى عبٓل َُؿ وِ ثبمًگلٕ  ثب آًْب اًٜجبق م ٣ـّوبى َُُ٘  ِث ثْتلاًتثٌبثلاٗي  -

  َُؿ. هٖ هٌتٌـثِ َٓكت ٓغ٘ظ تمم  ّلگًَِ تغ٘٘ل ٍ گ٘لؿ هَٖٓكت ( 3-9-الف هٜبثك ثب مٗلثٌـهـٗلٗت )
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 اًتفبؿُ امثب  ،هـٗلٗتّبٕ  ًٌ٘تن، كٌّوَؿّبٖٗ ثلإ هو٘نٕ 1392: ًب  19011  اٗنٍ -اٗلاى هلٖ اًتبًـاكؿ -ٗبدآٍرٕ

 تـٍٗي ُـُ اًت.   ISO 19011:2011اًتبًـاكؿ
 ISO 22301, Societal security — Business continuity management systems — [5]

Requirements 

 ISO 26000, Guidance on social responsibility [6]

 ISO/IEC 27001, Information technology — Security techniques — Information security [7]

management systems — Requirements 

، فٌآٍكٕ اٛال٣بت، فٌَى اهٌ٘تٖ، ًبهبًِ )ًٌ٘تن( هـٗلٗت اهٌ٘ت 1394 ًب : 27001 اٗنٍ   -اٗلاىهلٖ اًتبًـاكؿ -ٗبدآٍرٕ

 .تـٍٗي ُـُ اًت  ISO/IEC 27001:2015 اًتبًـاكؿاًتفبؿُ ام ثب  ،الناهبت-اٛال٣بت

 ISO 31000, Risk management — Guidelines [8]

ثب اًتفبؿُ ام اًتبًـاكؿ  ،بآَ  ٍ كٌّوَؿّ -هـٗلٗت كٌٗه ،1389: ًب  13245اٗنٍ  -اٗلاىهلٖ اًتبًـاكؿ  -ٗبدآٍرٕ

31000:2009   ISO تـٍٗي ُـُ اًت 

 ISO 41012, Facility management — Guidance on strategic sourcing and the [9]

development of agreements 
 ISO 45001, Occupational health and safety management systems — Requirements with [10]

guidance for use 
 ISO 50001, Energy management systems — Requirements with guidance for use [11]

ثب  ،ًبمٕ پ٘بؿُ الناهبت ّولاُ ثب كاٌّوبٕ-هـٗلٗت اًلهّٕبٕ  ًٌ٘تن، 1390: ًب  50001اٗنٍ  -اٗلاى هلٖ اًتبًـاكؿ -ٗبدآٍرٕ

 تـٍٗي ُـُ اًت.   ISO 50001:2011اًتفبؿُ ام اًتبًـاكؿ

 ISO 55001, Asset management — Management systems — Requirements [12]

اًتفبؿُ ام ثب  ،الناهبت -هـٗلٗتّبٕ  ًٌ٘تن -، هـٗلٗت ؿاكا1393ٖٗ: ًب  55001اٗنٍ  -اٗلاى هلٖ اًتبًـاكؿ -ٗبدآٍرٕ

 تـٍٗي ُـُ اًت.  ISO 55001:2014اًتبًـاكؿ 

 


