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  ايران آب منابع مديريت شركت
   اي منطقه آب سهامي شركتهاي كليه

  خوزستان برق و آب سهامي شركت
  ايران نيروي و آب منابع توسعه سهامي شركت
  سيستان خاك و آب منابع توسعه شركت

  

  سدها ايمني كنترل و نگهداري برداري، بهره هاي شركت صالحيت تشخيص نامه آيين ابالغ  :موضوع
 

  ،باسالم   

برداري  قانون اساسي و با هدف برون سپاري خدمات نگهداري و بهره 44هاي اصل  در راستاي اجراي سياست     
بـرداري، نگهـداري و كنتـرل ايمنـي      هاي بهره تشخيص صالحيت شركتنامه  سيسات آب و آبفا، به پيوست آيينات

هـاي   تا ضمن اعالم عمومي موضـوع بـه شـركت   ود ششايسته است ترتيبي اتخاذ . گردد سدها جهت اجرا ابالغ مي
پذيرد عملياتي شده و نسبت به بررسي تقاضاهاي واصله اقدامات الزم صورت  نامه متقاضي، فرآيند مندرج در آيين

برداري، نگهـداري و كنتـرل    بهرهكليه گيرندگان موظفند به منظور واگذاري خدمات ، بديهي است از تاريخ ابالغ . 
  . نامه استفاده نمايند هاي داراي گواهينامه صالحيت مطابق اين آيين شركت ايمني سدها از

  

  مجيد نامجو

  وزير نيرو

  

  

  :رونوشت 

  .نامه جهت استحضار س جمهور به انضمام يك نسخه از آيينييريزي و نظارت راهبردي ر معاون محترم برنامه -

  .معاونت آب و آبفا به انضمام پيوست  -
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 .معاونت تحقيقات و منابع انساني به انضمام پيوست-

  .برداري و حفاظت آب و آبفا به انضمام پيوست هاي بهره دفتر نظام -

    .به انضمام پيوست  دفتر وزارتي و ارتباطات مردمي -

  

   
  : رونوشت  

 جهت نامه نآيي از نسخه يك انضمام به جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه محترم معاون -
  .استحضار

  . پيوست انضمام به آبفا و آب معاونت -
  .پيوست انضمام به انساني منابع و تحقيقات معاونت -
  .پيوست انضمام به آبفا و آب حفاظت و برداري بهره هاي نظام دفتر -
  .   مردمي ارتباطات و وزارتي دفتر -
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 80 اظ 0نيح٦  :اٝضب ح ة ٟ/  آ آ ٛ
 

 

 

 

 

ًبهِتشخيصصالحيتآييي

ثرداري،ًگْذاريٍكٌترلايوٌيسذّبّبيثْرُشركت

 
 

 

 

هعبًٍتاهَرآةٍآثفب

ثرداريآةٍآثفبّبيحفبظتٍثْرُدفترًظبم

0991ارديجْشت



 

 

 

 

 38اظ  1نيح٦  اٝضب ح ة ٟ/ آ آ ٛ 

 ؼ ةـ  ل آت/ ة خ ة -2 :قٞبض٥ ؾ٢س

 10/02/1390: تبضيد نس٣ض

- : قٞبض٥ ثبظ١ٖطي

 ؾس٧ب ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ٧بي ث٨ط٥ قطّت ١ب٦ٝ تكريم نالحيت آيي٠ -: تبضيد ثبظ١ٖطي

 

 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 

 

 

تأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريسپبريخذهبتثْرُثرٍى

 ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس٧ب ث٨ط٥ ٧بي ١ب٦ٝ تكريم نالحيت قطّت آيي٠

 ٣ظيط ١يط٣:هقبمتصَيتكٌٌذُ

:دريبفتكٌٌذگبىسٌذثراياجرا

  ضيعي ٣ ١ؾبضت ضا٧جطزي ضيبؾت خ٤٨ٞضي ٝقب١٣ت ثط١ب٦ٝ -

 ٝقب١٣ت ا٤ٝض آة ٣ آثيبي ٣ظاضت ١يط٣ -

  ضيعي ٣ ا٤ٝض اٍتهبزي ٣ظاضت ١يط٣ ٝقب١٣ت ثط١ب٦ٝ -

  ايطاٟقطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة  -

  اي ٣ ؾبظٝبٟ آة ٣ ثطً ذ٤ظؾتبٟ ٧بي آة ٢ٝغ٦َ قطّت -

  ثطزاضي ٣ حيبؽت آة ٣ آثيب ٣ظاضت ١يط٣ ٧بي ث٨ط٥ زىتط ١ؾبٛ -

  زىتط ى٢ب٣ضي اعالفبت ٣ظاضت ١يط٣ -

  زىتط ت٤ؾق٦ ٝسيطيت ٣ تح٤ٗ ازاضي ٣ظاضت ١يط٣ -

:اسٌبدهرتجط

 ه٘ چ٨بضٛ ١ؾبٛ ى٢ي ٣ اخطايي ّك٤ضث٢س ج ى 
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هقذهِ

٢ٝؾي٤ض اؾتحهيبٗ ٧طچي٦ ثيكيتط ٢ٝيبثـ آثيي، ت٤ٙييس ا١يطغي، ٢ّتيطٗ ؾييالة، َٝبثٚي٦ ثيب              آثيي ثي٦   ت٤ؾق٦ ض٣ظاىع٣ٟ تبؾيؿبت

ثب ت٤خ٦ ثي٦ ١َيف   . تطي٠ ا٧ساه ز٣ٙت زض تحٌَ ثط١ب٦ٝ ت٤ؾق٦ ث٤ز٥ اؾت يْي اظ ٨ٜٝ... ذكْؿبٙي، حيبؽت اظ ٢ٝبثـ آة ٣

ٟ حيؼ ت٤اٟ ٦١٤ٕ تبؾيؿبت زض ت٤ؾق٦ ّك٤ض، ٙع٣ٛ  ثؿيبض ٨ٜٝ اي٠ قيس٥،   ساه اظ پييف تقييي٠  ٧يب، حهي٤ٗ ا٧ي    فْٞٚيطزي آ

ٕطىتي٦ زض ايي٠ ني٢قت،     ٧يبي ّيالٟ ني٤ضت    ٕيصاضي  ثطزاضي پبيساض اظ تبؾيؿبت آثي ٣ ٙع٣ٛ ثبظٕكيت ؾيطٝبي٦   اْٝبٟ ث٨ط٥

اي  ثيطزاضي، ٨ٖ١يساضي ٣ ٢ّتيطٗ اي٢ٞيي تبؾيؿيبت آثيي اظ ا٧ٞييت ٣ييػ٥         ٢ٝس ٤ٞ١زٟ ٤ٝض٤ؿ  ث٨يط٥  ٝسيطيت فٚٞي ٣ ض٣ـ

 .ثطذ٤ضزاض اؾت

٧بي ّالٟ ٝٚي خ٨ت تيبٝي٠ آة ٝهيبضه    ٧بي ؾبذت ثكط ثب نطه ٧عي٦٢ تطي٠ ؾبظ٥ يْي اظ ٨ٜٝف٤٢اٟ  ؾس٧بي ٝرع١ي ث٦

ثيب ت٤خي٦   . ٕطز١يس  ٝحيغي ٣ ١يع ٢ّتطٗ ؾيالة ٣ ت٤ٙيس ا١طغي ثطٍآثي احساث ٝي ٝرتٚو قطة، ّكب٣ضظي، ن٢قت، ظيؿت

ّيبض ضىتي٦ زض آٟ، ٍبثي٘ ت٤خي٦      ثي٦ ث٦ ت٤ٙ٤٢ْغي ١ؿجتبً پيچيس٥ عطاحي ٣ ؾبذت ا٤١اؿ ٝرتٚو ؾس٧ب، تد٨يعات ٣ اثعاضآالت 

زض  ث٨ي٢ي٦ اظ ايي٠ تيؾيؿيبت     ثيطزاضي ٣ ٨ٖ١يساضي   ثريف ٣ ١َيف ٣ خبيٖيب٥ ث٨يط٥     ٕيصاضي زض ايي٠   ٧يبي ؾيطٝبي٦   ث٤زٟ ٧عي٦٢

ٟ     ، ت٤ا١بييآ٨١بّبضآيي ٣ فٞط ٝييس  اىعايف ثيطزاضي ثؿييبض ٨ٝيٜ ثي٤ز٥ ٣ ١َيف       ث٨يط٥   ترههي ٣ اْٝب١يبت پكيتيجب١ي ٝت٤ٙييب

 .ؾيؿبت زاض١سثطزاضي ٣ ٨ٖ١ساضي ث٨ي٦٢ اظ اي٠ تي ٢٢ّس٥ زض ث٨ط٥ تقيي٠

٣ظاضت ١ييط٣ زض ثيط٣ٟ   ٧يبي   ٍيب٤١ٟ اؾبؾيي ٣ ؾيبؾيت    ٧44بي ز٣ٙت ٣ اني٘   ثب ت٤خ٦ ث٦ ٝطاتت ى٤ً ٣ زض ضاؾتبي ؾيبؾت

١ب٦ٝ حبضط ثب  اٙعاٝبت ٍب١٤١ي، زض آيي٠ ؾبيطث٦ ثرف ميطز٣ٙتي ٣  ثطزاضي ٣ ٨ٖ١ساضي اظ تيؾيؿبت آثي ؾپبضي ذسٝبت ث٨ط٥

ذه٤نيي زض ا١ديبٛ ذيسٝبت     ؾيبظي ثؿيتط٧بي الظٛ خ٨يت ٣ض٣ز ثريف     سه ايدبز ؽطىيت زض ثرف ميطز٣ٙتي ٣ آٝبز٧٥

ثيطزاضي، ٨ٖ١يساضي ٣    ٧يبي ٝتَبضيي ث٨يط٥    آة، ١ح٥٤ تكريم نالحيت قطّت تيٝي٠ تيؾيؿبتثطزاضي ٣ ٨ٖ١ساضي  ث٨ط٥

زض . تكريم نالحيت ضا ثييبٟ ١ٞي٤ز٥ اؾيت    ٧بي اضظيبثي ٣ ١ح٥٤ ٝحبؾج٦ اٝتيبظ ف٤اٝ٘ ٝؤثط زض ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس٧ب، ض٣ـ

ّبض،  ١ب٦ٝ اضخبؿ پيٞبٟ ٧ٞؿبٟ ٍطاضزاز، قي٥٤ قبٝ٘ ؾپبضي ذسٝبت ى٤ً ازا٦ٝ ّبض الظٛ اؾت زيٖط ٝؿت٢سات ٤ٝضز ١يبظ ثط٣ٟ

ز ّي٦ پيؽ اظ تييييس ت٤ؾيظ     تيس٣ي٠ ٕيطز  ت٤ؾظ قطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة ايطاٟ ت٨يي٦ ٣   ١يعث٨ب  ١ب٦ٝ اضظيبثي، ى٨طؾت قي٥٤

 .ا٤ٝض آة ٣ آثيب اثالك ذ٤ا٧س قسٝقب١٣ت 

١ب٦ٝ، ض٠ٞ تقطيو ٣اغٕبٟ ٣ انغالحبت ٝطتجظ ثب ٤ٝض٤ؿ، قطايظ احطاظ نالحيت قطّت ٧بي ٝتَبضي  زض اي٠ آيي٠

٧بي اضظيبثي ٣ ١ح٥٤ ٝحبؾج٦ اٝتيبظ ف٤اٝ٘ ٝؤثط زض تكريم  ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس٧ب ٣ ض٣ـ ث٨ط٥

ٕطزـ ّبض تكريم نالحيت ٣ تطّيت ّٞيؿي٤ٟ ٝطث٤ط ٣ ٦١٤ٞ١ ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ چ٢ي٠  ٧ٜ. نالحيت ثيبٟ قس٥ اؾت

 .نالحيت ٣ زض ٨١بيت پطؾك٢ب٦ٝ تكريم نالحيت اضاي٦ قس٥ اؾت
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ّذف -0

ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس٧بي زض حبٗ  ٧بيي ٦ّ ت٤ا١بيي ا١دبٛ ذسٝبت ث٨ط٥ تكريم نالحيت قطّت

 .ثطزاضي ضا زاقت٦ ثبق٢س ث٨ط٥

داهٌِكبرثرد -2

قبٝ٘ ؾس٧بي ٝرع١ي، )ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس٧ب  ٕؿتط٥ اي٠ تكريم نالحيت ثطاي ىقبٙيت ٧بي ث٨ط٥

ثبقس  ٝي آ٨١ب٣ تبؾيؿبت ٣اثؿت٦ ث٦ ( ق٤ز ١بٝيس٥ ٝي ؾساي ٦ّ اظ پؽ  ا١حطاىي، تبذيطي ٣ تنصي٦-خطيب١ي، ت٢ؾيٞي، ت٢ؾيٞي

 .ثطزاضي زچبض اذتالٗ ٕطزز ٠ْ ١ج٤ز٥ ٣ يب ث٨ط٥ثطزاضي اظ ؾس ٝٞ ٦ّ ثس٣ٟ آٟ تبؾيؿبت، ث٨ط٥ ع٤ضي ث٦

٧بي ثطٍآثي  ثطزاضي اظ ١يط٣ٕب٥ اي٢ٞي ؾس٧ب ٣ ث٨ط٥ ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ ٧بي ٝتَبضي ثطاي ث٨ط٥ قطّت: يِ تجهط٥

٦ّ ٣إصاضي ت٤اٝبٟ ذسٝبت  زاض، زض ن٤ضتي ثطاي ؾس٧بي ١يط٣ٕب٥. ق١٤س ع٤ض خسإب٦١ تكريم نالحيت ٝي ث٦

٧بي ٝتَبضي  ، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس ٣ ١يط٣ٕب٥ ثطٍآثي ث٦ يِ قطّت ٣احس ٝس١ؾط ثبقس، قطّتثطزاضي ث٨ط٥

  .٧بي ثطٍآثي ثبق٢س ١ب٦ٝ نالحيت ؾس٧ب ٣ ١يط٣ٕب٥ زاضاي ٤ٕا٧ي ظٝبٟ ثبيس ٧ٜ ٝي

ّبهسئَليت -9

 .ثبقس يٝؿئ٤ٙيت اخطا زض قطّت ٝبزض ترههي ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة ٣ ظيطٝد٤ٞف٦ آٟ، ثط ف٨س٥ ٝسيط فبٝ٘ ٝ -

 .ثبقس ٝي ٝقب١٣ت ا٤ٝض آة ٣ آثيب س٥ٝؿئ٤ٙيت ١ؾبضت ثط حؿ٠ اخطاي اي٠ زؾت٤ضاٙقٞ٘ ثط ف٨ -

تعبريفٍهفبّين -4

 ثطزاضي ث٨ط٥ -4-1

٧ب ٣ ضا٢٧ٞب٧بي ى٢ي تبؾيؿبت ٤ٝضز ١ؾط ث٦ ٢ٝؾي٤ض   ٝج٢بي ثط١ب٦ٝ ٝس٣ٟ ٣ ثط اؾبؼ زؾت٤ضاٙقٞ٘ ذسٝبت ٝؿتٞطي اؾت ٦ّ ثط 

ي تبٝي٠ ٝهبضه آة زض قيطايظ ٝرتٚيو ثيب ّييييت ٢ٝبؾيت، ت٤ٙييس ا١يطغي ثطٍيآثي ٣         اؾتيبز٥ نحيح ٣ اي٠ٞ اظ ؾس٧ب ثطا

 .ق٤ز ٢ّتطٗ ؾيالة ا١دبٛ ٝي

 ٨ٖ١ساضي -4-2

٘  ىقبٙيت ٢ٝؾي٤ض حيبؽيت ٣    ضييعي قيس٥ ثي٦    ني٤ضت ثط١بٝي٦   ٧يب ٣ ضا٢٧ٞب٧يبي ى٢يي ٣ ثي٦     ٧بيي اؾت ٦ّ ثط اؾبؼ زؾيت٤ضاٙقٞ

٦ّ اي٠ تبؾيؿبت ٤ٞ٧اض٥ زض قيطايظ ٢ٝبؾيت    ع٤ضي ثبقس، ث٦ ٨ٖ١ساضي اظ تبؾيؿبت ٤ٝضز ١ؾط زض ٣ضـ ٢ٝبؾت ٤ٝضز ١يبظ ٝي

 .ثطزاضي ثبق٢س آٝبز٥ ث٨ط٥( ٝست ٣ زض ع٤ٗ فٞط تبؾيؿبت زض ٤ّتب٥)قس٥  ٣ ذ٤اؾت٦
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 تقٞيطات -4-3

ٟ  )ضيعي ٣ اخطاي فٞٚيبت ٤ٝضز ١يبظ  ثط١ب٦ٝ ـ   ( تطٝيٜ، تق٤يض ٍغقيبت ٣ ١ؾيبيط آ ٧يبي حبني٘ اظ ٝطحٚي٦     ثيط اؾيبؼ ٕيعاض

ٜ  ٦ّ ث٨ط٥ ع٤ضي ٕيطز، ث٦ ىـ في٤ة ن٤ضت ٝي٢ٝؾ٤ض ض ٨ٖ١ساضي ٦ّ ث٦ ٧يب ثيس٣ٟ ايديبز     ثطزاضي پبيساض ٣ زضاظٝست اظ ؾيؿيت

 .٧بي ؾ٢ٖي٠ ثبظؾبظي زض ٧ط ظٝبٟ ٝيؿط ٕطزز ٧عي٦٢

 .ثبقس ثركي ٝي فٞٚيبت تقٞيطات ميط اظ فٞٚيبت انالح ٣ ثبظؾبظي ٣ فٞٚيبت ٤١ؾبظي يب فالج: يِ تجهط٥

ثطزاضي اؾت ٦ّ  قبٝ٘ ثبظؾبظي ٣ تقٞيطات اؾبؾي ثركي اظ يِ عطح زض حبٗ ث٨ط٥ فٞٚيبت انالح ٣ ثبظؾبظي: ز٣ تجهط٥

ف٤٢اٟ ١َبط ثحطا١ي تبؾيؿيبت   ١ج٤ز٥ ٣ ث٦ ٨ٖ١ساضي ٣ تقٞيطاتث٦ ٙحبػ احدبٛ ّبض ٣ ٧عي٦٢ ثبال ٍبث٘ ا١دبٛ زض ٍبٙت فٞٚيبت 

 . ق٤ز ٤ٝضز ١ؾط ق٢بذت٦ ٝي

٧يبيي اؾيت ّي٦     ٝغبٙق٦ ٣ اخطاي ٝد٤ٞف٦ فٞٚيبت ٣ ىقبٙييت , ضيعي ثركي قبٝ٘ ثط١ب٦ٝ فٞٚيبت ٤١ؾبظي يب فالج: ؾ٦ تجهط٥

قيسٟ فٞيط    زاليٚيي ١ؾييط ؾيپطي    ثطزاضي ضا قبٝ٘ قيس٥ ييب ثي٦    ت٤ؾق٦ يب ثبظ١ٖطي زض ٝجب١ي ٣ ا٧ساه ا٣ٙي٦ عطح زض حبٗ ث٨ط٥

 . ٢ّس ، ٝهساً پيسا ٝيآ٨١بثطزاضي ٣ يب پبيساضي  تبؾيؿبت يب ثط٣ظ ٝكْ٘ اؾبؾي زض ث٨ط٥

 ٢ّتطٗ اي٢ٞي -4-4

٧يبي   ٧ب، ضا٢٧ٞب٧بي ى٢ي ٣ ىطضيبت عطاحيي ٣ ثيط پبيي٦ زاز٥    ٧بيي اؾت ٦ّ ثط اؾبؼ زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٢ّتطٗ اي٢ٞي قبٝ٘ ىقبٙيت

٧بي ٝؿتٞط ٣ ثب تحٚي٘ ضىتيبض ؾيس، فْٞٚيطز ؾيس ضا زض حبٙيت فيبزي ٣ اضيغطاضي پيبيف ١ٞي٤ز٥ ٣           ضىتبض١ٖبضي ٣ ثبظضؾي

 .فٞ٘ آ٣ضز خ٨ت تبٝي٠ پبيساضي ث٦ ٧ط٦١٤ٕ ضىتبض ميطفبزي ضا ق٢بؾبيي ٣ اٍساٝبت الظٛ ضا

 ّبضىطٝب -4-5

ثيطزاضي، ٨ٖ١يساضي ٣ ٢ّتيطٗ اي٢ٞيي ؾيس٧ب ضا       ع٤ض ٍب١٤١ي ٝبِٙ ؾس ثي٤ز٥ ٣ ٝؿيئ٤ٙيت ث٨يط٥    قرهيتي اؾت ح٤ٍَي ٦ّ ث٦

 .ثبقس زاض ٝي ف٨س٥

 ثطزاضي ٣ ٨ٖ١ساضي قطّت ث٨ط٥ -4-6

ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس٧ب اؾت ّي٦  ثطزاضي، ٨ٖ١ قرهيتي ح٤ٍَي ٣ زاضاي ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ نالحيت ثطاي ا١دبٛ ذسٝبت ث٨ط٥

 .ق٤ز ١بٝيس٥ ٝي قطّتاظ اي٠ پؽ 
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 تكريم نالحيت -4-7

ٕيطزز ٣ زض ني٤ضت    ١بٝي٦ اضظييبثي ٝيي    اؾت ٦ّ عي آٟ ت٤اٟ ترههي ٣ تكْيالتي قطّت ثط اؾيبؼ ايي٠ آييي٠    ىطآي٢سي

قطّت افغيب    ث٦ "ؾس٧ب اي٢ٞيثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ  ث٨ط٥ نالحيت   ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ"١ب٦ٝ،  آيي٠ ٢ٝسضج زض اي٠ احطاظ قطايظ 

 .ق٤ز ٝي

 اضظقيبثي -4-8

  ٛ ٧يبي ظٝيب١ي    قيس٥ قيطّت ضا زض َٝيبعـ ييب ز٣ض٥     ىطآي٢سي اؾت ٦ّ زض آٟ ؾغح ّيييت ّبض٧بي زض زؾت ا١دبٛ ييب ا١ديب

 .٢ّس ٝقي٠، تقيي٠ ٝي

 اٝتيبظ -4-9

 ١بٝي٦،  ٠ آييي٠ ١ٞطاتي اؾت ٦ّ ث٦ ٧ط يِ اظ ف٤اٝ٘ ٝؤثط زض تكريم نالحيت، ثط اؾبؼ خسا٣ٗ ٣ ض٤اثظ ٣ َٝيطضات ايي  

 .ٕيطز تقٌٚ ٝي

 پبي٦  -4-10

. ز٧يس  ١كبٟ ٝي فسزي اؾت ٦ّ ٝيعاٟ ت٤اٟ ى٢ي ٣ اخطايي قطّت ضا زض ضقت٦ ث٨ط٥ ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس٧ب

 .ثبقس ٕط ثبالتطي٠ ت٤اٟ ى٢ي ٝي پبي٦ يِ، ١كبٟ

. طاي قط٣ؿ اظ پبي٦ چ٨بض ٣خ٤ز ١يساضز ٣ٙي اٙعاٝي ث( ٣ ٦١ خ٨كي)ٕيطز  اي ن٤ضت ٝي ن٤ضت پ٦ٚ اضتَبي پبي٦ ث٦: يِ تجهط٥

٧يب   ت٤ا٢١س زض ن٤ضت ّؿيت اٝتيبظ٧يبي الظٛ، زض اثتيساي اٝيط زض ٧يط ييِ اظ پبيي٦        ٧بي ٝتَبضي ٝي فجبضت زيٖط قطّت ث٦

 .ث٢سي ق١٤س ضتج٦

 ّبض ٝدبظتقساز  -4-11

 .ن٤ضت ٧ٞعٝبٟ ث٦ يِ قطّت ثب ت٤خ٦ ث٦ پبي٦ آٟ، اضخبؿ ٤ٞ١ز ت٤اٟ ث٦ حساّثط تقساز ّبضي اؾت ٦ّ ٝي

 ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ نالحيت -4-12

ثب ض٤اثظ ٣ َٝطضات ٢ٝسضج  آ٨١ب٧بي ٝتَبضي، پؽ اظ ثطضؾي زضذ٤اؾت ٣ اؾ٢بز ٣ ٝساضُ اضؾبٙي ٣ تغبثٌ  ثطاي قطّت

 ت٤ؾظ ،قٞبض٥ يِ  ٝغبثٌ ىطٛ« ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس٧ب ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ نالحيت ث٨ط٥»١ب٦ٝ،  زض اي٠ آيي٠

 .ق٤ز نبزض ٝي ٣ظاضت ١يط٣
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شركتبيفٍظكليبت -5

ثيطزاضي، ٨ٖ١يساضي ٣    ق٤ز ّي٦ قيبٝ٘ ذيسٝبت ث٨يط٥     ٣ؽبييي اؾت ٦ّ اظ عطه ّبضىطٝب عجٌ پيٞبٟ، ث٦ قطّت ٣إصاض ٝي

 :قطح ظيط اؾت ٧بي اي٠ ذسٝبت ث٦ ؾطىه٘. ثبقس ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس٧ب ٝي

 ٢ّتطٗ اي٢ٞي -5-1

 ٍطائت تد٨يعات ضىتبضؾ٢دي؛ -5-1-1

 ضؾ٢دي؛٧بي ضىتب ثجت، پطزاظـ، ٢ّتطٗ افتجبض ٣ ٨ٖ١ساضي زاز٥ -5-1-2

 اي ٣اضغطاضي؛ ٧بي ز٣ض٥ ثبظضؾي -5-1-3

 ٧بي ا١دبٛ قس٥؛ ٧بي ضىتبضؾ٢دي ٣ ثبظضؾي ٧بي ٣اثؿت٦ ثط اؾبؼ زاز٥ ضىتبضؾ٢دي ٣ تحٚي٘ فْٞٚطز ؾس ٣ؾبظ٥ -5-1-4

 ٨ٖ١ساضي تد٨يعات ضىتبضؾ٢دي؛ -5-1-5

 افالٛ ذغط ى٤ضي ث٦ ّبضىطٝب زض ن٤ضت ٝكب٧س٥ ٧ط٦١٤ٕ ضىتبض ميطفبزي؛ -5-1-6

 اخطاي زؾت٤ضاٙقٞ٘ اٍساٝبت اضغطاضي 

 ثطزاضي ث٨ط٥ -5-2

ثيط اؾيبؼ    آ٨١يب ٕيطي ّٞي ٣ ّييي آة، ضؾ٤ة ٝرعٟ ٣ ايؿيتٖب٥ ٤٧اق٢بؾيي ؾيس ٣ ثجيت      ٍطائت از٣ات ا١ساظ٥ -5-2-1

 ٧ب؛ زؾت٤ضاٙقٞ٘

 ؛قس٥  ثجت  اعالفبت  ٣ تحٚي٘  تدعي٦ ثطضؾي ٣ -5-2-2

 ٕيطي ٤ٝخ٤ز؛ ٨ٖ١ساضي از٣ات ا١ساظ٥ -5-2-3

 ؛ آٟ  ٝطث٤ط ث٦  ٣ تد٨يعات  ٧يسض٣ٙيْي  ٧بي ٝؿتٞط ؾبظ٥  ٧بي ٢ّتطٗثطزاضي ٣  ث٨ط٥ -5-2-4

 ٧بي ىطٝبٟ ٣ ٢ّتطٗ ٝؿيط ا١تَبٗ آة؛ ٧ب ٣ ٢ٝح٢ي ٧ب ٣ قيطآالت ٝغبثٌ زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٝب٤١ض زضيچ٦ -5-2-5

 اي؛ ٢٧ٖبٛ ؾبظي ٝكرهبت ٣ اعالفبت ق٢بؾ٢ب٦ٝ تْٞي٘ ٣ ث٦ -5-2-6

 ٧بي اعالفبتي ٣ اضتجبعي؛ پكتيجب١ي ٣ ٨ٖ١ساضي ؾيؿتٜ -5-2-7

 .٧ْٞبضي ٣ ٧ٞب٢٧ٖي زض ٝجبز٦ٙ زاز٥ ٣ اعالفبت -5-2-8

 تقٞيطات ٨ٖ١ساضي ٣  -5-3

 ؛اي ٣ ثجت ايطازات ٣ اقْبالت ٧بي ز٣ض٥ ثبظضؾي -5-3-1

 ٧ب؛ اي ثط اؾبؼ زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٧بي خبضي ٣ ز٣ض٥ ٨ٖ١ساضي تد٨يعات ٣ تبؾيؿبت ٤ٝخ٤ز ٣ ا١دبٛ ؾط٣يؽ -5-3-2
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 ؛ آٟ  ٝطث٤ط ث٦  ٣ تد٨يعات  ٧يسض٣ٙيْي  ٧بي ؾبظ٥ت٢ؾيٞبت، تٞيعّبضي ٣ ١ؾبىت ٣ضقيت ؽب٧طي  -5-3-3

 ؛(تطٝيٜ، تق٤يض ٍغقبت ٣  ١ؾبيط آٟ) ا١دبٛ اٍساٝبت اخطايي ٤ٝضز ١يبظ -5-3-4

 ٧بي ن٤ضت ٕطىت٦؛ ٧بي ٨ٖ١ساضي ٣ تقٞيطات ثط اؾبؼ ثبظضؾي ت٨ي٦ ثط١ب٦ٝ -5-3-5

 .٧بي ٨ٖ١ساضي ٣ تقٞيطات اخطاي زؾت٤ضاٙقٞ٘ -5-3-6

 ذسٝبت ٝسيطيتي ٣ ف٤ٞٝي -5-4

 ايدبز ٣ تْٞي٘ آضقي٤ ى٢ي  ٣ ٝؿت٢سات؛ -5-4-1

 ٧ب؛ ٝؿت٢سؾبظي ض٣يساز٧ب ٣ ىقبٙيت -5-4-2

 ؛...(ثطزاضي، تقٞيط ٣ ٨ٖ١ساضي ٣  ٢ّتطٗ اي٢ٞي، ث٨ط٥)٤ضزي ٝرتٚو اي ٣ ٝ ٧بي ز٣ض٥ ت٨ي٦ ٕعاضـ -5-4-3

 ظ١ي؛ ٕكت -5-4-4

 .ذسٝبت اْٝب١بت ف٤ٞٝي ٣ ٨ٖ١ساضي ٝح٤ع٦ -5-4-5

ذسٝبت حطاؾتي ٣ حيبؽتي زض ني٤ضت اذيص تبييسيي٦ ٣ ييب نيالحيت اظ ّبضىطٝيب ييب ٝطاخيـ شيهيالح، ٍبثي٘           : يِ تجهط٥

 .ثبقس ٣إصاضي زض ٍبٙت ذسٝبت ى٤ً ٝي

 .ثطزاضي ؾس ثط ف٨س٥ ّبضىطٝب يب ١ٞبي٢س٥ ٍب١٤١ي ايكبٟ اؾت اثالك ثط١ب٦ٝ ث٨ط٥ ت٨ي٦ ٣: ز٣ تجهط٥

طجقِثٌذيسذّب -6

 :ق١٤س ث٢سي ٝي قطح شي٘ تَؿيٜ ١ب٦ٝ، ؾس٧ب ثط اؾبؼ حدٜ ّ٘ ٝرعٟ ٣ ا٧ساه ؾس ث٦ آيي٠ زض اي٠

(هيليَىهترهکعت)حجنهخسى ًبمگرٍُ ًبمطجقِثٌذي

511≥ حسبس الف

 ة هْنخيلي 511>حجن≥011

هْن 011>حجن≥01 ج

د غيرهْن حجن>01

 .ق١٤س ث٢سي ٝي ٦ّ زاضاي ا٧ساه قطة ثبق٢س زض يِ ٕط٥٣ ثبالتط عج٦َ زض ن٤ضتي د٣  ج، ةؾس٧بي ٕط٥٣ : يِ تجهط٥

 .ق١٤س ث٢سي ٝي عج٦َ جٝتط ثبق٢س، زض ٕط٥٣  15زض ن٤ضتي ٦ّ زاضاي اضتيبؿ ثيكتط اظ  دؾس٧بي ٕط٥٣ : تجهط٥ ز٣
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يتشخيصصالحيتشرايطعوَه -7

 .٧بي ن٢قتي ث٦ ثجت ضؾيس٥ ثبقس ٧ب ٣ ٝبْٙيت قطّت زض ازاض٥ ّ٘ ثجت قطّت -7-1

ٟ    ت٤ا١س زض ٍبٙت ٝكبضّت ثب قطّت قطّت ٝتَبضي ٝي: يِ تجهط٥ ّي٦ ايي٠ ٤ٝضي٤ؿ زض     ٧بي زيٖيط ٝكيط٣ط ثي٦ آ

 . ساٛ ١ٞبي٢س٧بي ن٢قتي ث٦ ثجت ضؾيس٥ ثبق٢س، ثطاي تكريم نالحيت ؾس اٍ ٧ب ٣ ٝبْٙيت ازاض٥ ّ٘ ثجت قطّت

ح٤ٍَي  زض ٤ٝضز اقربل. ؾ٨بٛ قطّت ٝتقٌٚ ث٦ اقربل حَيَي ٣ يب ح٤ٍَي ميطز٣ٙتي ٣ ميطف٤ٞٝي ثبقس% 100 -7-2

 . ؾ٨بٝساض قطّت ١يع ضفبيت اي٠ قطط اٙعاٝي اؾت

 .ٍب٤١ٟ اؾبؾي ١جبق٢س ٧141بي َٝطض زض ان٘  ٝسيطاٟ قطّت ٝك٤ٞٗ ٤٢ٞٝفيت -7-3

٢سٕبٟ ٝدٚؽ ٣ ّبض٢ّبٟ ز٣ٙت زض ٝقبٝالت ز٣ٙتي ٣ ّك٤ضي قطّت ٝك٤ٞٗ ٍب٤١ٟ ٢ٝـ ٝساذ٦ٚ ٣ظضا  ٣ ١ٞبي -7-4

 .ٍب٤١ٟ اؾبؾي ١جبقس ٧49بي ٝطتجظ ثب ان٘  ٣ ٝح٤ْٝيت( 1337ٝه٤ة ؾبٗ )

 .١ب٦ٝ ثبقس ٧بي ٢ٝسضج زض خس٣ٗ ز٣ اي٠ آيي٠ ٝسيطفبٝ٘ ثبيس حساٍ٘ زاضاي ٝسضُ ّبضق٢بؾي زض يْي اظ ضقت٦ -7-5

 .زض اؾبؾ٢ب٦ٝ قطّت زضج قس٥ ثبقس "ي٢ٞي ؾس٧بثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ ا ىقبٙيت ث٨ط٥"فجبضت  -7-6

 (.ٝغبثٌ خس٣ٗ قٞبض٥ يِ)قطّت، قطايظ ٣ اٝتيبظ٧بي الظٛ ضا زض پبي٦ ٝطث٤ط، ّؿت ّطز٥ ثبقس  -7-7

 .ٝسيطفبٝ٘ ٣ اىطاز ى٢ي، اظ ؾ٤  ق٨طت ثطذ٤ضزاض ١جبق٢س -7-8

ثطزاضي ٣  بت ث٨ط٥ٝسيط٥ آٟ، ٝحط٣ٝيت يب ٤٢ٞٝفيت ٍب١٤١ي ثطاي ا١دبٛ ذسٝ قطّت، ٝسيطفبٝ٘ يب افضبي ٧يبت -7-9

 .١ب٦ٝ ضا ١ساقت٦ ثبق٢س ٨ٖ١ساضي ٤ٝض٤ؿ اي٠ آيي٠

عطح ٣ ٤ٝؾؿبت ٣  ٧بي ٝسيطيت ٧بي پيٞب١ْبضي ٣ يب قطّت اٙعاٝي قطّت، زض قطّت  اظ اٝتيبظ اىطاز ى٢ي -7-10

ز٢٧س، اؾتيبز٥  يي ٦ّ اي٠ ٍجي٘ ذسٝبت ضا ا١دبٛ ٝي٨١بب٧ب ٣ يب ؾبظٝ ٧بي ٢٨ٝسؾبٟ ٝكب٣ض ٣ زيٖط قطّت قطّت

 .ثبقس  ١كس٥

 .اقتنبٗ ث٦ ّبض تٞبٛ ٣ٍت اىطاز ى٢ي اٙعاٝي اٝتيبظآ٣ض زض قطّت ضط٣ضي اؾت -7-11

  ٧يبت فض٤ ت٤ا٢١س ٝسيطفبٝ٘، ٧ب، خع  ّبض٢ٝساٟ ز٣ٙت ٝحؿ٤ة قس٥ ٣ ١ٞي فٚٞي زا١كٖب٥ افضبي ٧يبت: ؾ٦  تجهط٥

 .ت٤ا٢١س زض قطّت اٝتيبظآ٣ض ثبق٢س ٝسيط٥ ٣ ثبظضؼ ثبق٢س ٣ ت٨٢ب ٝي

پي٤ؾت  ٧كت٧بي قٞبض٥ ز٣ اٙي  ىطٛ) ذ٤زاؽ٨بضي ٧بي ات ٢ٝسضج زض ث٢س٧بي ى٤ً ثط اؾبؼ ىطٛتق٨س: چ٨بض  تجهط٥

 .ٕطزز ثب اٝضبي ٝدبظ تق٨سآ٣ض قطّت اضاي٦ ٝي (١ب٦ٝ اي٠ آيي٠
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عَاهلهَثردرتشخيصصالحيت -8

 ١يط٣ي ا١ؿب١ي ٝترهم؛ -8-1

 ؛(تدطث٦ ّبضي قطّت)ّبض٧بي ا١دبٛ قس٥  -8-2

 .ؾبذتبض ٝسيطيتي ٣ اْٝب١بت پكتيجب١ي -8-3

رٍشهحبسجِاهتيبزّب -9

( ٤ٝ8ضي٤ؿ ٝيبز٥   )ٕب١ي٦   ضطة ضطيت اضظقيبثي زض ٝد٤ٞؿ اٝتيبظ٧بي ٝطث٤ط ث٦ ف٤اٝي٘ ؾي٦   اٝتيبظ ّ٘ ثطاثط اؾت ثب حبن٘

 :ن٤ضت ضاثغ٦ ظيط  ٝغبثٌ ثب خس٣ٗ قٞبض٥ يِ ث٦

اهتيبزكل;ضريتارزشيبثي×(اهتيبزًيرٍياًسبًيهتخصص+اهتيبزتجرثِكبري+اهتيبزسبختبرهذيريتيٍاهکبًبتپشتيجبًي)  
 

 اٝتيبظ ١يط٣ي ا١ؿب١ي  -9-1

اٝتيبظ ١يط٣ي ا١ؿب١ي ٝترهم زض ٧ط پبي٦ ثطاي اىطاز اٝتيبظآ٣ض، ثط اؾبؼ ٝساضُ تحهييٚي زض َٝيبعـ ّبضق٢بؾيي ٣ ثيبالتط     

 .ٕطزز ي شي٘ ٝحبؾج٦ ٣ ٢ٝؾ٤ض ٝي ٝغبثٌ ضاثغ٦

×اهتيبزسَاثقكبريهفيذ = اهتيبزًيرٍياًسبًيهتخصص تذاٍمهبًذگبريدرٍاحذهتقبضيضريت  

٧بي ضطيت ا٤ٙ٣يت يِ زض خس٣ٗ  ٦ّ ٝسضُ آ٨١ب زض ضقت٦ اي٠ اٝتيبظ ثطاي اىطاز زاضاي ٝسضُ ّبضزا١ي، ت٨٢ب زضن٤ضتي 

 .ٕطزز ّبض زض ظٝي٦٢ ّبضي ٝطتجظ ؾغح يِ ثط اؾبؼ تقبضيو خس٣ٗ ؾ٦ ثبق٢س، ٝحبؾج٦ ٝي ز٣ ث٤ز٥ ٣ زاضاي ؾبث٦َ

 :ٕطزز ٝيٝحبؾج٦  تحهيٚي، ثط اؾبؼ ضاثغ٦ ظيط ثطاي اىطاز اٝتيبظآ٣ض، ثب ت٤خ٦ ث٦ ٝسضُٝييس  يّبض اٝتيبظ ؾ٤اثٌ -9-1-1

A+B(n = اهتيبزسَاثقكبريهفيذثبتَجِثِهذرکتحصيلي
0.65

) 

ّي٦ عجيٌ خيس٣ٗ ظييط ٝحبؾيج٦       ضطايت ثبثتي ٧ؿيت٢س : ٣B  ٣A  ،ؾ٤اثٌ ّبضي ٝييس ٣ ٤ٝثط ٧بي تقساز ؾبٗ nزض اي٠ ضاثغ٦ 

 .ق١٤س ٝي

 دوتزا وارشىاط ارشذ وارشىاط واردان ضزیة

A 40 60 75 90 

B 9 11 12 13 
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٧يبي   زض ضقيت٦  آ٨١يب ٦ّ ٝيسضُ   ت٨٢ب زضن٤ضتي ١يع ٝييس ثطاي اىطاز زاضاي ٝسضُ ّبضزا١ي يّبض اٝتيبظ ؾ٤اثٌ (:1)ت٤ضيح 

بضيو خس٣ٗ ؾي٦  ضطيت ا٤ٙ٣يت يِ زض خس٣ٗ ز٣ ث٤ز٥ ٣ زاضاي ؾبث٦َ ّبض زض ظٝي٦٢ ّبضي ٝطتجظ ؾغح يِ ثط اؾبؼ تق

 .ٕطزز ثبق٢س، ٝحبؾج٦ ٝي

ّبض اىطاز اٝتيبظآ٣ض زض قطّت، عجٌ خس٣ٗ قيٞبض٥ ؾي٦ پي٤ؾيت ٝحبؾيج٦ ٣ ٢ٝؾي٤ض       ضطيت تهحيح ٤١ؿ ؾبث٦َ(: 2)ت٤ضيح 

 .ٕطزز ٝي

 .ٕطزز ضطيت تس٣اٛ ٝب١سٕبضي اىطاز اٝتيبظآ٣ض زض قطّت، عجٌ خس٣ٗ قٞبض٥ چ٨بض پي٤ؾت ٝحبؾج٦ ٣ ٢ٝؾ٤ض ٝي -9-1-2

 ياٝتيبظ تدطث٦ ّبض -9-2

 :ق٤ز ّبضي قطّت ثب اؾتيبز٥ اظ ضاثغ٦ ظيط ٝحبؾج٦ ٝي تدطث٦ اٝتيبظ

ضريتاّويتتبسيسبت×ضريتًَعفعبليت = اهتيبزتجرثِكبريشركت  اهتيبزثرحستًَعفعبليت × 

 .ٕطزز ضطيت ا٧ٞيت تبؾيؿبت عجٌ خس٣ٗ قٞبض٥ پ٢ح پي٤ؾت ٝحبؾج٦ ٣ ٢ٝؾ٤ض ٝي -9-2-1

 .ٕطزز ي٤ؾت ٝحبؾج٦ ٣ ٢ٝؾ٤ض ٝيضطيت ٤١ؿ ىقبٙيت عجٌ خس٣ٗ قٞبض٥ قف پ -9-2-2

 .ٕطزز اٝتيبظ ثط حؿت ٤١ؿ ىقبٙيت عجٌ خس٣ٗ قٞبض٥ ٧يت پي٤ؾت ٝحبؾج٦ ٣ ٢ٝؾ٤ض ٝي -9-2-3

 اٝتيبظ ؾبذتبض ٝسيطيتي ٣ اْٝب١بت پكتيجب١ي -9-3

 . ق٤ز ثط اؾبؼ خس٣ٗ قٞبض٥ ٧كت پي٤ؾت ٝحبؾج٦ ٝياي٠ اٝتيبظ 

 ضطيت اضظقيبثي -9-4

 .ق٤ز، تقيي٠ ذ٤ا٧س قس ه ٣ظاضت ١يط٣ ت٨ي٦ ٣ اثالك ٝيضطيت اضظقيبثي ثط اؾبؼ زؾت٤ضاٙقٞٚي ٦ّ اظ عط

 .ق٤ز ٦ّ زؾت٤ضاٙقٞ٘ ى٤ً اثالك ١كس٥ اؾت، ضطيت اضظقيبثي ثطاثط يِ زض ١ؾط ٕطىت٦ ٝي تب ظٝب١ي: يِ تجهط٥
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كويسيَىتشخيصصالحيت -01

٧بي ٝتَبضي ت٤ؾظ ّٞيؿي٤ٟ تكريم نالحيت، ٝؿتَط زض ٝقب١٣ت حيبؽت ٣  تكريم نالحيت قطّت -10-1

 .ٕيطز زاضي قطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة ايطاٟ، ن٤ضت ٝيثط ث٨ط٥

ثطاي ٝست ز٣  ٝقب٣ٟ ٣ظيط ١يط٣ زض ا٤ٝض آة ٣ آثيبافضبي ّٞيؿي٤ٟ تكريم نالحيت قبٝ٘ اىطاز ظيط ٣ ثب حْٜ  -10-2

 :ق١٤س ٝي ٢ٝه٤ةؾبٗ 

 ف٤٢اٟ فض٤ ٣ ضييؽ ّٞيؿي٤ٟ؛ ثطزاضي قطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة ايطاٟ ث٦ ٝقب٣ٟ حيبؽت ٣ ث٨ط٥ -10-2-1

ف٤٢اٟ فض٤ ٣  ثطزاضي ٣ ٨ٖ١ساضي اظ تبؾيؿبت تبٝي٠ آة قطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة ايطاٟ ث٦ ث٨ط٥ ٝسيطّ٘ زىتط -10-2-2

 زثيط ّٞيؿي٤ٟ؛

 ف٤٢اٟ فض٤ ّٞيؿي٤ٟ؛ ١ٞبي٢س٥ زىتط ح٤ٍَي قطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة ايطاٟ ث٦ -10-2-3

 .ف٤٢اٟ فض٤ ّٞيؿي٤ٟ ١ٞبي٢س٥ ّٞيت٦ ٝٚي ؾس٧بي ثعضٓ ايطاٟ ث٦ -10-2-4

 ، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس٧ب ثطزاضي ٧بي ث٨ط٥ ١ٞبي٢س٥ ن٢و قطّت -10-2-5

ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتيطٗ اي٢ٞيي    ٧بي ث٨ط٥ ١ٞبي٢س٥ ن٢و قطّت تب ظٝبٟ ايدبز ن٢و ٝص٤ّض، خب١كي٠ :تجهط٥

 .ق٤ز ٝي ٢ٝه٤ة تقيي٠ ٣ آة ٣ آثيب ٝقب٣ٟ ٣ظيط ١يط٣ زض ا٤ٝض ؾس٧ب، اظ ؾ٤ي

 .ثبقس آٟ ثب اّثطيت آضا ٝيٕيطي  خٚؿبت ّٞيؿي٤ٟ ثب حض٤ض ؾ٦ ١يط اظ افضب ضؾٞيت يبىت٦ ٣ تهٞيٜ -10-3

ح٤ظ٥ ٝقب١٣ت حيبؽت ٣ )ثطزاضي ٣ ٨ٖ١ساضي اظ تبؾيؿبت تبٝي٠ آة  ّٞيؿي٤ٟ، زىتط ث٨ط٥  ٝح٘ زثيطذب٦١ -10-4

 .ثبقس ٝي( ثطزاضي قطّت ٝسيطت ٢ٝبثـ آة ايطاٟ ث٨ط٥

تقيي٠  "ِي"٣  "ز٣"، "ؾ٦"، "چ٨بض"٧بي  ١ب٦ٝ زض پبي٦ ٧بي ٝتَبضي ضا زض ٍبٙت ض٤اثظ اي٠ آيي٠ ّٞيؿي٤ٟ، قطّت -10-5

 .١ٞبيس نالحيت ٝي

١ب٦ٝ اضاي٦  ١ب٦ٝ ضا ت٨ي٦ ٣ ث٦ ٝطخـ نبزض٢٢ّس٥ آيي٠ ت٤ا١س پيك٨٢بز انالح، تيؿيط ٣ يب ثبظ١ٖطي ٝيبز آيي٠ ّٞيؿي٤ٟ ٝي -10-6

 . ١ٞبيس

ضؾب١ي قطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة ايطاٟ ث٦  ٧بي زاضاي ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ نالحيت زض پبيٖب٥ اعالؿ آذطي٠ ى٨طؾت قطّت -10-7

 .ٕطزز ٢٨ٖبٛ ٝيزضج ٣ ث http:\\www.wrm.irآزضؼ 
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هراحلٍهذارکهَردًيبزجْتتشکيلپرًٍذُصالحيت -00

٣ زضيبىت  http:\\www.wrm.irٝطاخق٦ ث٦ پبيٖب٥ اعالؿ ضؾب١ي قطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة ايطاٟ ث٦ آزضؼ  -11-1

 .ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس٧ب ٧بي ث٨ط٥ ١ب٦ٝ تكريم نالحيت قطّت آيي٠

 :ث٦ ٧ٞطا٥ ٝساضُ ظيط "ٝكرهبت ف٤ٞٝي قطّت" ٥2 تْٞي٘ ىطٛ قٞبض -11-2

 ٧ب؛ ته٤يط ٝهسً اؾبؾ٢ب٦ٝ ٤ٞ٨ٝض ث٦ ٨ٝط ثجت قطّت -11-2-1

 ته٤يط ٝهسً آ٨ٕي تبؾيؽ قطّت ٢ٝسضج زض ض٣ظ١ب٦ٝ ضؾٞي ّك٤ض؛ -11-2-2

 ٧ب؛ ته٤يط ٝهسً اؽ٨بض١ب٦ٝ ثجت قطّت -11-2-3

رم ١ٞي٤زٟ  ٧ٞطا٥ ن٤ضتدٚؿ٦ ٝدٞـ ف٤ٞٝي ثيب ٝكي   ته٤يط ٝهسً آذطي٠ ض٣ظ١ب٦ٝ ضؾٞي تنييطات قطّت ث٦ -11-2-4

 .ؾ٨بٝساضاٟ زض ن٤ضت تنييطات زض ٤ٝاز اؾبؾ٢ب٦ٝ قطّت% 100

 :٧ٞطا٥ ٝساضُ ظيط ث٦ "ٝسيط٥ ٣ ؾ٨بٝساضاٟ قطّت ٝكرهبت ٝسيطفبٝ٘، افضبي ٧يبت" 3تْٞي٘ ىطٛ قٞبض٥  -11-3

 ٣4 ىيطٛ قيٞبض٥   ( 4اٙهيبً قيس٥ ض٣ي ىيطٛ قيٞبض٥     )ٝيسيط٥   يِ ٍغق٦ فْؽ خسيس ٝسيطفبٝ٘ ٣ افضبي ٧يبت -11-3-1

ٝيسيط٥ ثي٦ ٧ٞيطا٥ تهي٤يط ٝهيسً ّيبضت ٝٚيي، تهي٤يط          ٝسيطفبٝ٘ ٣ ٧ط يِ اظ افضبي ٧يبتتْٞي٘ قس٥ ثطاي 

٣ ته٤يط ٝهيسً ّيبضت ٝقبىييت ييب     ( زاض ق٢بؾ٢ب٦ٝ ته٤يط نيح٦ ا٣ٗ ٣ نيحبت ت٤ضيح) آ٨١بٝهسً ق٢بؾ٢ب٦ٝ 

 پبيبٟ ذسٝت ١ؾبٛ ٣ؽيي٦؛

 اضاي٦ ان٘ ٣ ته٤يط ٝهسً آذطي٠ ٝسضُ تحهيٚي ثطاي ٝسيطفبٝ٘؛ -11-3-2

ـ       ٦ ٝهيسً آذيطي٠ ض٣ظ١بٝي٦   ته٤يط ن٤ضتدٚؿي  -11-3-3 فٞي٤ٝي زض   ضؾيٞي ّكي٤ض ٝتضي٠ٞ آذيطي٠ ن٤ضتدٚؿي٦ ٝدٞي

 ٝسيط٥؛ ذه٤ل آذطي٠ تنييطات قطّت ٣ ٝسيطفبٝ٘ ٣ ٧يبت

فٞي٤ٝي زض ذهي٤ل ١حي٥٤ ت٤ظييـ ٣ زضنيس ؾي٨بٛ قيطّب  ٣ ٝييعاٟ          ته٤يط ٝهسً آذطي٠ ن٤ضتدٚؿ٦ ٝدٞـ -11-3-4

 اٙكط٦ّ قطّب ، ٢ٝسضج زض ض٣ظ١ب٦ٝ ضؾٞي ّك٤ض؛ ؾ٨ٜ

٨ي تنييطات قطّت ٝتض٠ٞ تنييط ١كب١ي ٝح٘ قطّت، اٝضب٢٢ّسٕبٟ ٝدبظ قيطّت ٣ ١حي٥٤   ته٤يط ٝهسً إٓ -11-3-5

 ضؾٞي ّك٤ض؛ اٝضبي اؾ٢بز تق٨سآ٣ض ٢ٝسضج زض ض٣ظ١ب٦ٝ

زض ن٤ضت ٣خ٤ز قطّبي ح٤ٍَي، شّط ١بٛ ١ٞبي٢س٥ اي٠ قطّب  ٣ اضاي٦ ته٤يط اؾبؾي٢ب٦ٝ ٣ ن٤ضتدٚؿي٦ آذيطي٠     -11-3-6

 (.قطّب )٧بي ح٤ٍَي  زضنس ؾ٨بٛ قطّت
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ٝسيط٥ ٣ ؾي٨بٝساضاٟ   ٝكرهبت ٝسيطفبٝ٘، افضبي ٧يبت) 3زض ن٤ضت ٣خ٤ز قطّبي ح٤ٍَي، زض ىطٛ قٞبض٥  :يِ تجهط٥

ذب٤١ازٕي، زضنيس ؾي٨بٛ ٣ ١٤ٞ١ي٦ اٝضيب ثي٦ قيطح ظييط تْٞيي٘          ٧بي ١بٛ ٣ ١بٛ ، ثطاي ؾ٨بٝساضاٟ ح٤ٍَي ت٨٢ب ؾت٤ٟ(قطّت

 : ٕطزز

 ٛٝسيط٥؛ زاض زض ٧يبت ذب٤١ازٕي ١ٞبي٢س٥ ؾ٨بٛ ١بٛ ذب٤١ازٕي، ١بٛ قطّت ح٤ٍَي ؾ٨بٝساض ٣ ١بٛ ٣ زض ؾت٤ٟ ١بٛ ٣ ١ب 

 زض ؾت٤ٟ زضنس ؾ٨بٛ، زضنس ؾ٨بٛ قطُ ح٤ٍَي ؾ٨بٝساض؛ 

 ٝسيط٥ زض ؾت٤ٟ ٦١٤ٞ١ اٝضب، ٦١٤ٞ١ اٝضبي ١ٞبي٢س٥ قطّت ح٤ٍَي ؾ٨بٝساض زض ٧يبت. 

ٝيسيط٥ ٣   ييبت ثطاي ٝكرهبت ٝسيطفبٝ٘، افضبي ٧ 3زض اي٠ حبٙت ثطاي ٧ط يِ اظ قطّبي ح٤ٍَي ؾ٨بٝساض، ىطٛ قٞبض٥ 

 .ثبيس تْٞي٘ ٕطزز ؾ٨بٝساضاٟ قطّت ح٤ٍَي ؾ٨بٝساض ٝي

 :٧ٞطا٥ ٝساضُ ظيط ث٦ "اعالفبت ٣ ؾ٤اثٌ ّبضي ٝطث٤ط ث٦ ّبض٢ّبٟ اٝتيبظآ٣ض قطّت" 4تْٞي٘ ىطٛ قٞبض٥  -11-4

 ؛آ٨١ب٣ ته٤يط ّبضت ٝٚي، ق٢بؾ٢ب٦ٝ ( 4اٙهبً قس٥ ض٣ي ىطٛ قٞبض٥ )فْؽ خسيس ٧ط يِ اظ اىطاز اٝتيبظآ٣ض  -11-4-1

 ٣ ّبضت ٝقبىيت يب پبيبٟ ذسٝت ١ؾبٛ ٣ؽيي٦؛( زاض ق٢بؾ٢ب٦ٝ نيح٦ ا٣ٗ ٣ نيحبت ت٤ضيحته٤يط ) -11-4-2

 ٝهسً ٝسضُ تحهيٚي ثطاي اىطاز اٝتيبظآ٣ض؛ -11-4-3

 .ّبضي ٝييس اىطاز اٝتيبظآ٣ض ٤ٕا٧ي ؾ٤اثٌ -11-4-4

ٝساضُ تحهيٚي ٤ٝضز ٍج٤ٗ قبٝ٘ ّٚي٦ ٝساضُ زا١كٖب٧ي ٣ ٤ٝؾؿبت آ٤ٝظـ فبٙي زاذٚي ٣ ذيبضخي اؾيت   : ز٣ تجهط٥

 .ضز تبييس ٣ظاضت ف٤ٚٛ، تحَيَبت ٣ ى٢ب٣ضي ثبقس٦ّ ٤ٝ

قس٥ اظ ؾ٤ي ٣ظاضت ف٤ٚٛ، زا١كٖب٥ ٝح٘ تحهي٘ ٣ يب ٝطاخـ ٍضبيي اظ خٞٚي٦ زىيبتط     ٝساضُ تحهيٚي تهسيٌ: ؾ٦ تجهط٥

 .اؾ٢بز ضؾٞي ٍبث٘ پصيطـ اؾت

 .ثبقس ي٤ؾت ٝيپ 9اضظيبثي ٤ٕا٧ي ؾبث٦َ ّبض ٝييس اىطاز اٝتيبظآ٣ض قطّت ث٦ قطح خس٣ٗ قٞبض٥ : چ٨بض تجهط٥

 :شي٧٘ٞطا٥ ٝساضُ  ث٦ "ّبضي قطّت ؾ٤اثٌ" 5تْٞي٘ ىطٛ قٞبض٥  -11-5

ٝيست، تيبضيد، ٝجٚيل،    )اضاي٦ ٝؿت٢سات ٍطاضزاز٧بي قطّت قبٝ٘ نيحبتي اظ ٍيطاضزاز ّي٦ ٝكرهيبت ٍيطاضزاز      -11-5-1

 ٣ ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزاز زض آٟ زضج قس٥ ثبقس ٣ ١يع قطح ذسٝبت ٍطاضزاز؛( عطىي٠ ٍطاضزاز

ثطزاضي ٣ ٨ٖ١ساضي تبييسي٦ حؿ٠ ا١دبٛ ّبض ت٤ؾظ ّبضىطٝيب ّي٦ زض آٟ ٝيست ىقبٙييت ٣      ثطاي ٍطاضزاز٧بي ث٨ط٥ -11-5-2

 ضضبيت ّبضىطٝب ٍيس قس٥ ثبقس؛

 ثطاي ٍطاضزاز٧بي ٝغبٙقبت ٝطح٦ٚ ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ اضاي٦ ٝه٤ث٦ ّبضىطٝب؛ -11-5-3
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 .٣ پيٞب١ْبضي اضاي٦ ٝؿت٢سات ا١دبٛ تح٤ي٘ ٤ٍٝت( ١ؾبضت)ثطاي ٍطاضزاز٧بي ٝغبٙقبت ٝطح٦ٚ ؾ٤ٛ  -11-5-4

تد٨يعات " ٣7 ىطٛ قٞبض٥  "اعالفبت ٝطث٤ط ث٦ ؾبذتبض ٝسيطيتي ٣ اْٝب١بت پكتيجب١ي قطّت" 6طٛ قٞبض٥ تْٞي٘ ى -11-6

 :٧ٞطا٥ ٝساضُ ظيط  ث٦ "٣يػ٥

11-6-1-  ٜ ٧يبي ٝؿت٢سؾيبظي اؾيتب١ساضز، اضايي٦ ٤ٕا٧ي٢بٝي٦ اؾيتب١ساضز اذيص قيس٥ ت٤ؾيظ           ثطاي اضظيبثي ٣ اٝتيبظز٧ي ؾيؿيت

 قطّت اظ يِ ٝطخـ ٝقتجط؛

٧بي اؾتب١ساضز ٝسيطيتي، اضاي٦ ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ اؾتب١ساضز اذص قس٥ ت٤ؾظ قيطّت اظ   بظز٧ي ؾيؿتٜثطاي اضظيبثي ٣ اٝتي -11-6-2

 يِ ٝطخـ ٝقتجط؛

٧بي اعالفبتي، اضاي٦ ق٤ا٧س ٣ ٝؿت٢سات ٝج٢يي ثيط اؾيتَطاض ؾيؿيتٜ زض قيطّت       ثطاي اضظيبثي ٣ اٝتيبظز٧ي ؾيؿتٜ -11-6-3

٧بي ٝبٙي، پطؾ٢ٚي، ْٝبتجيبت ٣   ساٍ٘ ظٝي٧٦٢ب ح ٦ّ اي٠ ٝؿت٢سات ثيب١ٖط اي٠ ٤ٝض٤ؿ ثبقس ٦ّ اي٠ ؾيؿتٜ ع٤ضي ث٦

 ٧بي قطّت ضا پ٤قف ز٧س؛ پط٣غ٥

ثطاي اضظيبثي ٣ اٝتيبظز٧ي ؾبذتبض ؾبظٝب١ي ٣ تكْيالت ازاضي ٢ٝؾٜ، اضاي٦ ٝؿت٢سات ٝطث٤ط ث٦ ٣خ٤ز ؾيبذتبض ٣   -11-6-4

ي چبضت ؾبظٝب١ي ٣ تكْيالت ازاضي ٝس٣ٟ ٣ ٢ٝؾٜ زض قطّت ٣ ٝيعاٟ ١ؾٜ، ٤ٕيبيي ٣ قيبىيت ٣ ّيييت ؽيب٧ط 

 ٣ ٝحت٤ايي اي٠ ٝؿت٢سات؛

اٙٞٚٚيي، اضايي٦ تهي٤يط     ثطاي اضظيبثي ٣ اٝتيبظز٧ي َٝبٙي٦ فٚٞيي ٝيطتجظ زض ٝديالت ٣ ؾيٞي٢بض٧بي زاذٚيي ٣ ثيي٠        -11-6-5

ّي٦ ت٤ؾيظ اىيطاز اٝتييبظآ٣ض قيطّت ت٨يي٦ قيس٥        )٧ٞطا٥ ته٤يط چْيس٥ َٝب٦ٙ   ٝسضُ پصيطـ ٣ يب ا١تكبض َٝب٦ٙ ث٦

 ؛(اؾت

٦ّ ت٤ؾظ اىطاز اٝتييبظآ٣ض قيطّت تيس٣ي٠،    )ٙيو ٣ يب تطخ٦ٞ ّتبة ٝطتجظ ثطاي اضظيبثي ٣ اٝتيبظز٧ي تس٣ي٠، تب -11-6-6

ف٢ي٤اٟ، ٤١يؿي٢س٥،   )، اضاي٦ ته٤يط خٚس ٣ نيحبتي اظ ّتبة ّي٦ ثييب١ٖط ٝكرهيبت    (تبٙيو ٣ يب تطخ٦ٞ قس٥ اؾت

 ٣ ٤ٝض٤ؿ ّتبة ثبقس؛( ١بقط ٣ ؾبٗ ا١تكبض

، (ىطاز اٝتيبظآ٣ض قطّت ا١دبٛ قس٥ اؾيت ٦ّ ت٤ؾظ ا)ثطاي اضظيبثي ٣ اٝتيبظز٧ي ا١دبٛ تحَيٌ ٣ پػ٧٣ف ٝطتجظ  -11-6-7

 اضاي٦ ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ اظ يِ ٝطخـ ٝقتجط؛

، اضاي٦ ٤ٕا٧ي٢بٝي٦  (٦ّ ت٤ؾظ اىطاز اٝتيبظآ٣ض قطّت ا١دبٛ قس٥ اؾت)ثطاي اضظيبثي ٣ اٝتيبظز٧ي آ٤ٝظـ ٝطتجظ  -11-6-8

ٛ، ٧يب ٣ ٤ٝؾؿيبت آٝي٤ظـ فيبٙي زاذٚيي ٣ ذيبضخي ٝي٤ضز تبيييس ٣ظاضت فٚي٤          اظ يِ ٝطخـ ٝقتجط ١ؾيط زا١كٖب٥

 ٧ب ٣ ٨١بز٧بي ترههي ٝطتجظ؛ تحَيَبت ٣ ى٢ب٣ضي ٣ ا١د٠ٞ
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ّي٦  )ثطاي اضظيبثي ٣ اٝتيبظز٧ي تد٨يعات ٣يػ٥، تهب٣يط ىبّت٤ض ذطيس تد٨يعات ٣يػ٥ قبٝ٘ ١بٛ ٣ قٞبض٥ زؾتٖب٥  -11-6-9

 (.ثبقس ٝتقٌٚ ث٦ قطّت ٣ يب ؾ٨بٝساضاٟ قطّت ٝي

 . ي٠ ض٣ظ١ب٦ٝ ضؾٞي قطّت ثبقس١كب١ي ٝح٘ زىتط ٝطّعي ٢ٝغجٌ ثب ١كب١ي ٢ٝسضج زض آذط: پ٢ح تجهط٥

٧يبي ٢ٝضيٜ ثي٦ آٟ ٣ زض     ثب تغجيٌ ٝيساضُ، ٝؿيت٢سات ٣ ٤ٕا٧ي٢بٝي٦    ٣7  6نحت ٤ٝاضز ٢ٝسضج زض ىطٛ قٞبض٥ : قف تجهط٥

 .ٝطاح٘ ثقسي زض ىطآي٢س ثبظزيس اظ قطّت ٤ٝضز اضظيبثي ٍطاض ذ٤ا٧س ٕطىت

قس٥ زض  اعالفبت ٣ ٝساضُ اضاي٦ ٦ّ زضثطٕيط١س٥ تق٨س ٝؿئ٤ٙي٠ قطّت ١ؿجت ث٦ نحت 8تْٞي٘ ىطٛ قٞبض٥  -11-7

٧بي زىتطذب٦١ ٣ ت٤ؾظ زىتطذب٦١ اؾ٢بز ضؾٞي ت٨ي٦،  اي٠ تق٨س١ب٦ٝ زض ؾطثطٓ. ثبقس ىطآي٢س تكريم نالحيت ٝي

 .ت٢ؾيٜ، اٝضب ٣ تهسيٌ ذ٤ا٧س قس

ن٤ضت ٢ٝؾٜ زض٣ٟ  تطتيت ٣ ث٦ ٧ٞطا٥ ضٞبئٜ ٝطث٤ع٦ ث٦ قس٥ ضا ث٦ ٧بي تْٞي٘ قطّت ٝتَبضي احطاظ نالحيت، ىطٛ -11-8

١بٛ قطّت حتٞب ثبيس پكت . ٧بي ٝرتٚو ضا ثب خسا ٢٢ّس٥ اظ ٧ٜ ٝدعا ١ٞبيس ٢ْ١٣ي ؾجع ض١ٔ ٍطاض زاز٥ ٣ ثرفظ

٧ٞطا٥  ث٤زٟ ٝساضُ، قطّت اي٠ پط١٣س٥ ضا ث٦ پؽ اظ اعٞي٢بٟ اظ ّبٝ٘. ٧بي پط١٣س٥ زضج قس٥ ثبقس ظ٠ْ١٣ يب ظ٠ْ١٣

ثطزاضي ٣ ٨ٖ١ساضي اظ تبؾيؿبت  ي٤ٟ، زىتط ث٨ط١٥ب٦ٝ زضذ٤اؾت ذ٤ز، ثطاي ثطضؾي ٝساضُ ث٦ زثيطذب٦١ زائٞي ّٞيؿ

 .١ٞبيس تح٤ي٘ ٝي( ثطزاضي قطّت ٝسيطت ٢ٝبثـ آة ايطاٟ ح٤ظ٥ ٝقب١٣ت حيبؽت ٣ ث٨ط٥)تبٝي٠ آة 

تٞبٝي نيحبت پطؾك٢ب٦ٝ تْٞي٘ قس٥ ثبيس ٤ٞ٨ٝض ث٦ ٨ٝيط قيطّت ثي٤ز٥ ٣ ثي٦ اٝضيبي نيبحت ييب نيبحجبٟ         : ٧يت تجهط٥

ْٝت٤ة ٣ ٤ٞ٨ٝض ثي٦ ٨ٝيط قيطّت    ( ثب قٞبض٥ ٝؿتٞط)٧ب  چ٢ي٠ زض ا١ت٨ب تقساز ثطٜٓ ٧. اٝضبي ٝدبظ زض قطّت ضؾيس٥ ثبقس

 .ٕطزز

ٕطىت٠ پط١٣يس٥ تكيريم نيالحيت اظ ٝتَبضيي، ٢ٝي٤ط ثي٦ ضفبييت چييسٝبٟ ٣ ١ؾيٜ ٢ٝيسضج زض ايي٠             تح٤ي٘: ٧كت تجهط٥

 . زض ميط اي٠ ن٤ضت پط١٣س٥ ف٤زت زاز٥ ذ٤ا٧س قس. ثبقس ١ب٦ٝ ٝي آيي٠

ٝب٥ پؽ اظ زضيبىت پط١٣س٥ ٣ زضذ٤اؾت قطّت ٝتَبضي، ث٦ پط١٣س٥  حساّثط يِ زثيطذب٦١ ّٞيؿي٤ٟ، ؽطه -11-9

زض ن٤ضت فسٛ . ١ٞبيس ضؾيسٕي ٤ٞ١ز٥ ٣ زض ن٤ضت ٣خ٤ز ١َم، ٤ٝاضز ضا عي ١ب٦ٝ ضؾٞي ث٦ قطّت افالٛ ٝي

١ب٦ٝ، ض٠ٞ افالٛ ْٝت٤ة ث٦  اْٝبٟ تغجيٌ ٣ضقيت ٣ ٝكرهبت قطّت ثب َٝطضات ٣ قطايظ ٢ٝسضج زض اي٠ آيي٠

 .ٝتَبضي ٝج٢ي ثط فسٛ احطاظ قطايظ الظٛ، پط١٣س٥ ث٦ قطّت ف٤زت ذ٤ا٧س قس قطّت

قطّت پؽ اظ افالٛ ١َم، حساّثط ز٣ ٝب٥ ٨ٝٚت زاضز تب ١َبيم افالٛ قس٥ ضا ثطعطه ٤ٞ١ز٥ ٣ يب ّتجب ثطاي  -11-10

 ن٤ضت ٣ زض حبٙت زض ميط اي٠. ٝب٥ ١ٞبيس حساّثط يْجبض زضذ٤اؾت تٞسيس ظٝبٟ ضىـ ١َم ث٦ ٝست حساّثط يِ
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عي . ٝب٥ ثبيٖب١ي ذ٤ا٧س قس ٝست حساّثط قف فسٛ پيٖيطي ْٝت٤ة، پط١٣س٥ اظ ٤١ثت ضؾيسٕي ذبضج قس٥ ٣ ث٦

اي٠ ٝست ٣ زض ن٤ضت ٝطاخق٦ ٝؿئ٤ٙي٠ قطّت، ضؾيسٕي ث٦ پط١٣س٥ ثط اؾبؼ ٤١ثت خسيس اذتهبل يبىت٦ ا١دبٛ 

زض ٍجبٗ حيؼ ٣ ٨ٖ١ساضي  زض ن٤ضت فسٛ ٝطاخق٦ ٝؿئ٤ٙي٠ قطّت پؽ اظ ٕصقت قف ٝب٥، زثيطذب٦١. ذ٤ا٧س قس

 .يب ف٤زت پط١٣س٥ ٣ ٝحت٤يبت آٟ ٝؿئ٤ٙيتي ١ر٤ا٧س زاقت

 .ثبيس ٝهسً قس٥ ثبقس قس٥ زض اي٠ ٝبز٥، ٝي ّٚي٦ تهب٣يط ٝساضُ ذ٤اؾت٦ : ٦١ تجهط٥

زثيط  پؽ اظ تْٞي٘ پط١٣س٥ قطّت ٝتَبضي ٣ ثطضؾي ٣ تبييس ٨١بيي آٟ زض ّٞيؿي٤ٟ تكريم نالحيت، -11-11

ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ؾس ضا ٝغبثٌ ىطٛ قٞبض٥  ىطٛ ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ نالحيت ث٨ط٥ ّٞيؿي٤ٟ ٤ٝؽو اؾت

ٝغبثٌ )ذالن٦ پط١٣س٥ قطّت ٣ ىطآي٢س تكريم نالحيت يِ ثطاي قطّت ٝص٤ّض ت٨ي٦ ٣ ثطاي اٝضب ث٦ ٧ٞطا٥ 

 .اضؾبٗ ١ٞبيس ٝقب١٣ت ا٤ٝض آة ٣ آثيبث٦  (ىطٛ قٞبض٥ ٦١

تبي ٝؿئ٤ٙيت ١ؾبضت ثط حؿ٠ اخطاي اي٠ آيي٠ ١ب٦ٝ، زض ن٤ضت ١يبظ آة ٣ آثيب زض ضاؾ ح٤ظ٥ ٝقب١٣ت ا٤ٝض -11-12

اعالفبت تْٞيٚي ضا ؽطه ٝست ز٣ ٧يت٦ اذص ٣ زضذ٤اؾت ضىـ اث٨بٛ، ضىـ ١َم ٣ يب تْٞي٘ پط١٣س٥ يب ىطآي٢س 

 .١ٞبيس ٝين٤ضت ٕطىت٦ ضا 

٦ّ  ضا «اي٢ٞي ؾس٧بثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ  ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ نالحيت ث٨ط٥»ّٞيؿي٤ٟ تكريم نالحيت زثيط ذب٦١  -11-13

 .١ٞبيس ث٦ اٝضبي ٝقب٣ٟ ٣ظيط ١يط٣ زض ا٤ٝض آة ٣ آثيب ضؾيس٥ اؾت، ث٦ قطّت ٝص٤ّض اثالك ٣ تؿٚيٜ ٝي

هقرراتعوَهي -02

 ٦ّ ٝتقبٍجبً اثالك ذ٤ا٧س قس، ي٧ب ضا زض ٍبٙت زؾت٤ضاٙقٞٚ ٤ٝؽو اؾت فْٞٚطز قطّت ٝقب١٣ت ا٤ٝض آة ٣ آثيب -12-1

 .قس٥ ضا ثطاي تقيي٠ نالحيت ٣ قبذم اضظقيبثي اؾتيبز٥ ١ٞبيس ٤ٝضز اضظقيبثي ٍطاض زاز٥ ٣ ١تبيح حبن٘

، اعالفبت ٤ٝضز ١يبظ ثيطاي اضظقييبثي ضا زض   ى٤ً اٙصّط٤ٝؽي٢س ثط اؾبؼ زؾت٤ضاٙقٞ٘  اي ٧بي آة ٢ٝغ٦َ قطّت -12-1-1

 .ٍطاض ز٢٧س ٣احس اضظيبثي٤ٍٝـ زض اذتيبض   ٤ٝضز ٣ضـ ٍطاضزاز٧ب ٣ ّيييت ٣ ١ح٥٤ ّبض قطّت ث٦

 .٧ب زض ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ نالحيت آ١بٟ ٤ٝثط اؾت ١تبيح اضظقيبثي قطّت زض ز٣ض٥ اضظقيبثي، -12-1-2

قٞ٘ الظٛ ٧ب، زؾت٤ضاٙ قطّت  ٢ٝؾ٤ض ضؾيسٕي ٣ ثطذ٤ضز يْؿبٟ ثب ترٚيبت  ث٦اؾت  ٤ٝؽو  ٝقب١٣ت ا٤ٝض آة ٣ آثيب -12-2

تب ١ح٥٤ ضؾيسٕي ث٦ ترٚيبت ٣ خطائٜ ٝطث٤ط اظ اذغبض ّتجي  زؾت٤ضاٙقٞ٘ يبز قس٥ قبٝ٘. ١ٞبيس ضا ت٨ي٦ ٣ اثالك

 :ٕطز١س قطح ظيط تقيي٠ ٝي ا٧ٜ ترٚيبت ث٦. ثبقس ٝحط٣ٝيت ّبٝ٘ اظ اضخبؿ ّبض ٣ ٙن٤ ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ نالحيت ٝي
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 اضاي٦ اعالفبت ذاله ٣اٍـ زض ٝطاح٘ تكريم نالحيت ٣ يب اضخبؿ ّبض؛ -12-2-1

 ٝب٥ زض ن٤ضت ذط٣ج ىطز اٝتيبظآ٣ض اظ قطّت؛ فسٛ خبيٖعي٢ي ىطز ٢ٝبؾت زض ٝست ؾ٦ -12-2-2

زٙر٤ا٥ ذ٤ز ذبضج قس٥ ٣ يب ثط اثط ٍهي٤ض زض ا١ديبٛ ٣ؽيبيو اذيطاج قيس٥ ثبقيس، تيب         ٦چ٢ب١چ٦ ىطز ث: يِ تجهط٥

٧بيي ٦ّ قيطّت ٝيسيطيت ٢ٝيبثـ آة اييطاٟ      ت٤ا١س ثطاي ٣احس زيٖطي زض اضتجبط ثب ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ ٝست يْؿبٗ ١ٞي

 .٢ّس، ّؿت اٝتيبظ ١ٞبيس نبزض ٝي

 ىؿد ٍطاضزاز ٕطزز؛٧طٕب٥ ٍه٤ض قطّت زض اضائ٦ ذسٝبت ٢ٝدط ث٦ نس٣ض اذغبض ّتجي يب  -12-2-3

 بٗ ٝيبز پيٞبٟ؛ج٧بي ّبضىطٝب زض ٍ فسٛ اخطاي نحيح زؾت٤ضات ٣ زضذ٤اؾت -12-2-4

 پصيطـ ّبض ت٤ؾظ قطّت ثيف اظ ؽطىيت ٝدبظ ٣ ثس٣ٟ ّؿت ٝد٤ظ؛ -12-2-5

 .ٝسيط٥ فسٛ افالٛ تنييطات ٧يبت -12-2-6

 .٧بي ٝطتجظ ضا ضفبيت ١ٞبي٢س ٧ب ٣ ثرك٢ب٦ٝ ١ب٦ٝ ٣ زؾت٤ضاٙقٞ٘ ٝيبز اي٠ آيي٠ ٧ب ٤ٝؽي٢س قطّت -12-3

ثبيس تب ٝست  ثبق٢س، ٝي ١ب٦ٝ ٝي ١ب٦ٝ زض حبٗ ا١دبٛ ذسٝبت ٤ٝض٤ؿ اي٠ آيي٠ ٧بيي ٦ّ تب ٍج٘ اظ اثالك اي٠ آيي٠ طّتق -12-4

١ب٦ٝ تغجيٌ زاز٥ ٣ ٤ٕا٧ي٢ب٦ٝ نالحيت  ١ب٦ٝ ٣ضقيت ذ٤ز ضا ثب ض٤اثظ اي٠ آيي٠ ؾبٗ اظ تبضيد اثالك اي٠ آيي٠ يِ

ثبيس ثط اؾبؼ  خبضي قطّت ثالٝب١ـ ث٤ز٥ ٣ٙي پؽ اظ آٟ ٝيزض ع٤ٗ اي٠ ٝست، ازا٦ٝ ٍطاضزاز٧بي . زضيبىت ١ٞبي٢س

٧بيي ٦ّ ٤ٝىٌ ث٦ اذص  ٍطاضزاز قطّت. ٕيطي ٤ٞ١ز ١ب٦ٝ ١ؿجت ث٦ ازا٦ٝ ّبض قطّت تهٞيٜ ض٤اثظ اي٠ آيي٠

 .يبثس ق١٤س، ذبت٦ٞ ٝي نالحيت ١ٞي
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ّبٍفرمجذاٍل -09

 

 طفحِ ػٌَاى شوارُ فزم يا جسٍل رزيف

 02 الزم برای تشخیص صالحیت شرکت حذاقل شرايظ جذول شماره يك 1

 01 ضريب اولويت مذرک تحصیلی جذول شماره دو 0

 00 ضريب تصحیح نوع سابقه کار افراد امتیازآور جذول شماره سه 3

 03 ضريب مانذگاری افراد امتیازآور جذول شماره چهار 4

 03 ضريب اهمیت تاسیسات جذول شماره پنج 5

 03 عالیتضريب نوع ف جذول شماره شش 6

 04 امتیاز بر حسب نوع فعالیت جذول شماره هفت 7

 05 امتیاز ساختار مذيريتی و امکانات پشتیبانی جذول شماره هشت 8

 06 کار مفیذ افراد امتیازآور شرکت ارزيابی گواهی سابقه جذول شماره نه 9

 07 ترل ايمنی سذهابرداری، نگهذاری و کن نمونه فرم گواهینامه صالحیت بهره فرم شماره يك 12

 08 مشخصات عمومی فرم شماره دو 11

 09 مذارانمذيره و سها مشخصات مذيرعامل، اعضای هیات فرم شماره سه 10

 32 کاری مربوط به افراد امتیازآور اعالعات و سوابق فرم شماره چهار 13

 31 کاری شرکت سوابق فرم شماره پنچ 14

 30 ه ساختار مذيريتی و امکانات پشتیبانیاعالعات مربوط ب فرم شماره شش 15

 33 تجهیسات ويژه فرم شماره هفت 16

 34 تعهذنامه فرم شماره هشت 17

 فرم شماره نه 18
برداری،  های بهره خالصه اعالعات فرآينذ تشخیص صالحیت شرکت

 نگهذاری و کنترل ايمنی سذها

35 
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 حی  شزو حذالل شزایظ السم تزای تشخیص صال: یه شمارٌ خذيل

 پایه

جاز
 حداکثر تعداد کار م

ح کار 
سط

ن 
 باالتری

 حداقل شرایط افراد فنی السامی امتیازآور

حداقل امتیاز و شرایط سایر افراد فنی، تجربه کاری و 

 ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی 

 سایر افراد فنی امتیاز کل

ی
جربه کار

 ت

ساختار 

 مدیریتی و 

امکانات 

 پشتیبانی

 4 چُار

ی گريٌ د
 سذَا

یه وفر وارشىاس 
 6تا امتیاز معادل 

سال ساتمٍ وار مفیذ 
 مىطثك تا 
تا  2جذيل شمارٌ 

1ضریة ايلًیت   

95 

دي وفر وارشىاس َر یه تا امتیاز 
سال ساتمٍ وار مفیذ  4معادل 

تا  2مىطثك تا جذيل شمارٌ 
2  ضریة ايلًیت  

174 - - - 44 349 

 5 سٍ

ی گريٌ ج
 سذَا

وارشىاس  یه وفر
 14تا امتیاز معادل 

سال ساتمٍ وار مفیذ 
 مىطثك تا 
تا  2جذيل شمارٌ 

1ضریة ايلًیت   

149 

دي وفر وارشىاس َر یه تا امتیاز 
سال ساتمٍ وار مفیذ  8معادل 

تا  2مىطثك تا جذيل شمارٌ 
2  ضریة ايلًیت  

245 

یه وفر وارشىاس تا 
سال  4امتیاز معادل 

ساتمٍ وار مفیذ مىطثك تا 
تا ضریة  2يل شمارٌ جذ

3  ايلًیت  

87 184 74 651 

 6 دي

ب
ی گريٌ 

 سذَا

یه وفر وارشىاس 
 12تا امتیاز معادل 

سال ساتمٍ وار مفیذ 
 مىطثك تا 
تا  2جذيل شمارٌ 

1ضریة ايلًیت   

115 

یه وفر وارشىاس تا امتیاز معادل 
سال ساتمٍ وار مفیذ مىطثك تا  8

تا ضریة ايلًیت  2جذيل شمارٌ 
1 

فر وارشىاس َر یه تا ي دي و
سال ساتمٍ وار  14امتیاز معادل 

تا  2مفیذ مىطثك تا جذيل شمارٌ 
2ضریة ايلًیت   

324 

یه وفر وارشىاس تا 
سال  6امتیاز معادل 

ساتمٍ وار مفیذ مىطثك تا 
تا ضریة  2جذيل شمارٌ 

3 ايلًیت  

95 454 95 1475 

 7 یه

ف
ی گريٌ ال

 سذَا

یه وفر وارشىاس 
 16تا امتیاز معادل 

سال ساتمٍ وار مفیذ 
 مىطثك تا 
تا  2جذيل شمارٌ 

1ضریة ايلًیت   

126 

دي وفر وارشىاس َر یه تا امتیاز 
سال ساتمٍ وار مفیذ  14معادل 

تا  2مىطثك تا جذيل شمارٌ 
1ضریة ايلًیت   

ي دي وفر وارشىاس َر یه تا 
سال ساتمٍ وار  12امتیاز معادل 

تا  2مفیذ مىطثك تا جذيل شمارٌ 
2يلًیت ضریة ا  

448 

دي وفر وارشىاس َر یه 
سال  9تا امتیاز معادل 

 ساتمٍ وار مفیذ مىطثك تا 
تا ضریة  2جذيل شمارٌ 

3  ايلًیت  

211 1125 114 2424 

 

ّای پیواًٌاسی ٍ یا  ٍهت دس ؿشًت ؿاؿل تاؿٌذ ٍ اص اهتیاص ایـاى دس ؿشًت الضاهی اهتیاصآٍس تایذ توام اكشاد كٌی(1

یی ًِ ایي هثیل أًْاّا ٍ یا ػاصه ّای هٌْذػاى هـاٍس ٍ دیگش ؿشًت ح ٍ هَػؼات ٍ ؿشًتّای هذیشیت عش ؿشًت

 .دٌّذ، اػتلادُ ًـذُ تاؿذ خذهات سا اًدام هی

 .تش ؿَد ّای پاییي تَاًذ خایگضیي اٍلَیت هی 2ّا اٍلَیت تاال دس خذٍل  دس صَست دسخَاػت ؿشًت(2

ّای هختلق سؿتِ هٌْذػی ػوشاى ٍ آب  تایذ اص اص گشایؾ ی اهتیاصآٍس هیحذاهل یي ًلش اص ًاسؿٌاػاى اكشاد كٌی الضاه( 3

 . هٌذسج دس خذٍل دٍ تا ضشیة اٍلَیت یي تاؿذ

ًاسی هداص خَد سا اص  تَاًٌذ دٍ ًاس اص ظشكیت حذاًثش هی 3ٍ  2، 1ّای  ّای تؼییي صالحیت ؿذُ دس پایِ ؿشًت( 4

 .تش تٌویل گشدد ّای پاییي تایذ اص پایِ اهی ظشكیت هیتاالتشیي ػغَح ًاسی پایِ هشتَعِ داؿتِ تاؿٌذ ٍ ت



 

 

 

 

 38اظ  21نيح٦  اٝضب ح ة ٟ/ آ آ ٛ 

 ؼ ةـ  ل آت/ ة خ ة -2 :قٞبض٥ ؾ٢س

 10/02/1390: تبضيد نس٣ض

- : قٞبض٥ ثبظ١ٖطي

 ؾس٧ب ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ٧بي ث٨ط٥ قطّت ١ب٦ٝ تكريم نالحيت آيي٠ -: تبضيد ثبظ١ٖطي

 

 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 ضزیة ايلًی  مذرن تحصیلی: دي شمارٌ خذيل
 ضریب اولویت مدرك تحصیلی مقطع/ گرایش  رشته تحصیلی

 مُىذسي عمران

 (سیًیل) عمران

1 

 سازٌ

 راٌ ي ساختمان

 ساختمان

 زلسلٍ

 سازٌ َیذريلیىي

 خان ي پي

 آب

 یت ساختمذیر

 سازٌ آتي مُىذسي وشايرزی

 (لیساوس) آتیاری ي آتاداوي

 مُىذسي سىگ مُىذسي معذن

 (لیساوس) مُىذسي مىاویه

 مُىذسي ترق

 الىتريویه

 اتسار دلیك

 سیستم وىترل

 زمیه شىاسي
 آب شىاسي

2 

 َیذريشئًلًشی

 َیذريلًشی جغرافیا

 مُىذسي ريدخاوٍ مُىذسي عمران

 (لیساوس) ُىذسي الىتريمىاویهم

 (لیساوس) مُىذسي تاسیسات

 مُىذسي وشايرزی

 آتیاری

 آب ي خان

 تاسیسات آتیاری

 (لیساوس)

 زمیه شىاسي
 (لیساوس)

 شئًفیسیه

 (لیساوس) مُىذسي معذن

 (لیساوس) مُىذسي صىایع

 (لیساوس) مذیریت صىعتي

3 

 عمران ريستایي وارداوي عمران

 مُىذسي عمران
 محیط زیست

 ومشٍ ترداری

 شئًماتیه مُىذسي ومشٍ ترداری

 مُىذسي وشايرزی

 وشايرزی عمًمي

 خان شىاسي

 آتخیسداری

 التصاد وشايرزی

 ماشیه آالت وشايرزی

 ًَاشىاسي

 (لیساوس) مُىذسي وامپیًتر

 (لیساوس) آمار

 (لیساوس) معماری
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 ؼ ةـ  ل آت/ ة خ ة -2 :قٞبض٥ ؾ٢س

 10/02/1390: تبضيد نس٣ض

- : قٞبض٥ ثبظ١ٖطي

 ؾس٧ب ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ٧بي ث٨ط٥ قطّت ١ب٦ٝ تكريم نالحيت آيي٠ -: تبضيد ثبظ١ٖطي

 

 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 ضزیة تصحیح وًع عاتمٍ وار افزاد امتیاسآير: عٍ شمارٌ خذيل

 (ػوت)ًاس  ػاتوِ ًَع كؼالیت
ضشیة اهتیاص دس صهیٌِ ًاسی 

 (دسصذ)هشتثظ ػغح یي 

ّای  ضشیة اهتیاص دس صهیٌِ

 ًاسی هشتثظ ػغح دٍ

 (دسصذ)

ضشیة اهتیاص دس ػایش 

 ّای ًاسی صهیٌِ

 (دسصذ)

 دػتگاُ اخشایی

 تشداسی هذیش ٍاحذ تْشُ

 ی كٌی یا اخشاییهذیش ٍاحذّا

 تشداسی ًاسؿٌاع كٌی دس اهَس تْشُ

 ًاسؿٌاع كٌی دس اهَس كٌی یا اخشایی

100 

80 

90 

75 

75 

75 

65 

65 

25 

25 

20 

20 

 ّای هـاٍس ؿشًت

 هذیشػاهل

 هذیش پشٍطُ

 ًادس كٌی عشاحی یا ػشًاظش

 ًادس ًظاست

90 

85 

80 

75 

75 

70 

60 

55 

25 

25 

20 

20 

 ّای پیواًٌاس ؿشًت

 هذیشػاهل

 ییغ ًاسگاُس

 هذیش پشٍطُ

 ًادس كٌی

80 

75 

75 

70 

65 

55 

60 

50 

20 

20 

20 

15 

تشداسی  ّای تْشُ ؿشًت

 اص تاػیؼات آب ٍ آتلا

 هذیشػاهل

 هذیش ٍاحذ یا پشٍطُ

 ًادس كٌی

100 

95 

90 

75 

70 

65 

25 

25 

20 

 ػلوی ٍ پظٍّـی
 اػتاد داًـگاُ

 ًاسؿٌاع هَػؼات ػلوی ٍ تحویواتی

80 

70 

65 

60 

20 

20 

 :تاؿذ ؿشح صیش هی ّای هختلق تِ ًاسی هشتثظ ػغح یي دس كؼالیت ظَس اص صهیٌِهٌ (1

 ُتشداسی اص ػذّا دس دػتگاُ اخشایی ًلیِ ٍاحذّای هشتثظ تا كؼالیت دس صهیٌِ هغالؼِ، اخشا یا تْش 

 ّای هـاٍس تا تخصص ػذػاصی دس ؿشًت 

 ّای پیواًٌاس تا سؿتِ آب دس ؿشًت 

 ی اص ػذّاتشداسی ٍ ًگْذاس ّای تْشُ ؿشًت 

 ِّای تا ضشیة اٍلَیت یي دس خذٍل دٍ كؼالیت ػلوی ٍ پظٍّـی دس سؿت 

 :تاؿذ ؿشح صیش هی ّای هختلق تِ ًاسی هشتثظ ػغح دٍ دس كؼالیت هٌظَس اص صهیٌِ (2

 ُتشداسی اص تاػیؼات تَصیغ ٍ  دس دػتگاُ اخشایی ًلیِ ٍاحذّای هشتثظ تا كؼالیت دس صهیٌِ هغالؼِ، اخشا یا تْش

 ، آب ٍ كاضالب ٍ هٌاتغ آب ػغحی ٍ صیشصهیٌیاًتوال آب

 ّای آتیاسی ٍ صٌّـی، تاػیؼات آب ٍ كاضالب، حلاظت ٍ هٌْذػی  ّای ؿثٌِ ّای هـاٍس تا تخصص دس ؿشًت

 ػاصی دس گشٍُ هٌْذػی آب سٍدخاًِ ٍ هواٍم

 ّای پیواًٌاس تا سؿتِ ػاختواى ٍ تاػیؼات ٍ تدْیضات دس ؿشًت 

 ّای آتیاسی ٍ صٌّـی ٍ آتلا سی اص ؿثٌِتشداسی ٍ ًگْذا ّای تْشُ ؿشًت 

 ِّای تا ضشیة اٍلَیت دٍ دس خذٍل دٍ كؼالیت ػلوی ٍ پظٍّـی دس سؿت 

ّای ضشیة اٍلَیت یي دس خذٍل  دس سؿتِ آًْاًِ هذسى  تشای اكشاد داسای هذسى ًاسداًی، تٌْا دسصَستیًاس  اهتیاص ػاتوِ (3

تش ایي اػاع ضشیة تصحیح . گشدد ح یي تاؿٌذ، هحاػثِ هیًاسی هشتثظ ػغ صهیًٌِاس دس  دٍ تَدُ ٍ داسای ػاتوِ

ًاسی هشتثظ ػغح یي لحاػ  ًاس تشای ایي اكشاد، پٌداُ دسصذ ضشیة ػتَى ضشیة اهتیاص دس صهیٌِ ًَع ػاتوِ

 .گشدد هی
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 10/02/1390: تبضيد نس٣ض

- : قٞبض٥ ثبظ١ٖطي

 ؾس٧ب ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ٧بي ث٨ط٥ قطّت ١ب٦ٝ تكريم نالحيت آيي٠ -: تبضيد ثبظ١ٖطي

 

 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 ضزیة ماوذگاری افزاد امتیاسآير: چُار شمارٌ خذيل

 ضزیة وار در شزو  متماضی تذيام عاتمٍ

 1 ػال 2ًوتش اص 

 1/1 ػال 5تا  2

 2/1 ػال 10تا  5

 3/1 ػال 15تا  10

 5/1 ػال ٍ تیـتش 15

 

 

 ضزیة اَمی  تاعیغات: پىح شمارٌ خذيل

 ضزیة اَمی  تاعیغات

 1 ػذّای حؼاع

 75/0 ػذّای خیلی هْن

 6/0 ػذّای هْن

 45/0 ػذّای ؿیش هْن

 3/0 تاػیؼات اًحشاف، اًتوال ٍ تَصیغ آب
 

 

 یة وًع فعالی ضز: شش شمارٌ خذيل

 ضزیة وًع فعالی 

 1 تشداسی ٍ ًگْذاسی تْشُ

 75/0 هـاٍسُ ٍ عشاحی

 5/0 پیواًٌاسی
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 10/02/1390: تبضيد نس٣ض

- : قٞبض٥ ثبظ١ٖطي

 ؾس٧ب ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ٧بي ث٨ط٥ قطّت ١ب٦ٝ تكريم نالحيت آيي٠ -: تبضيد ثبظ١ٖطي

 

 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 امتیاس تز حغة وًع فعالی : َف  شمارٌ خذيل

 امتیاس وًع فعالی 

 اهتیاص 150ػال  تشداسی ٍ ًگْذاسی ّش تاػیؼات تِ هذت یي تِ اصای تْشُ تشداسی ٍ ًگْذاسی تْشُ

 حیهـاٍسُ ٍ عشا

 اهتیاص 50تِ اصای اًدام هغالؼات هشحلِ اٍل ّش تاػیؼات 

 اهتیاص 50تِ اصای اًدام هغالؼات هشحلِ دٍم ّش تاػیؼات 

 اهتیاص 50ّش تاػیؼات ( ًظاست)تِ اصای اًدام هغالؼات هشحلِ ػَم 

 اهتیاص 150تِ اصای اخشای ػولیات ػاختواًی ّش تاػیؼات  پیواًٌاسی

 

تاؿذ ًِ دس آى هذت كؼالیت ٍ  تشداسی ٍ ًگْذاسی، تاییذیِ حؼي اًدام ًاس تَػظ ًاسكشها هی اص تْشُهثٌای هحاػثِ اهتی (1

ّای صهاًی  تاؿذ ٍ تاصُ ػال توام هی ؿذى یي ًاس، ًاهل چٌیي هثٌای هحاػثِ ػاتوِ ّن. سضایت ًاسكشها هیذ ؿذُ اػت

 .گشدد ػال دس اهتیاصدّی لحاػ ًوی ًوتش اص یي

تشداسی ٍ ًگْذاسی اص تاػیؼات تاؿذ، تؼتِ تِ  ّای تْشُ ًاهِ داسای ػاتوِ كؼالیت هثل اص اتالؽ آییيًِ ؿشًت  دس صَستی (2

تشداسی ٍ  ًاهِ ٍ تش اػاع ًظش ًویؼیَى دسصذی اص اهتیاص تْشُ پَؿؾ خذهات ػاتوِ هزًَس تا ؿشح خذهات ایي آییي

 .ؿَد ًگْذاسی خذٍل ّلت دس ًظش گشكتِ هی

ٍسُ ٍ عشاحی دس هغالؼات هشحلِ اٍل ٍ دٍم اسایِ هصَتِ ًاسكشها ٍ دس هغالؼات هشحلِ ػَم، هثٌای هحاػثِ اهتیاص هـا (3

 .تاؿذ اسایِ گَاّی تحَیل هَهت تاػیؼات هی

 .تاؿذ هثٌای هحاػثِ اهتیاص پیواًٌاسی، اسایِ گَاّی تحَیل هَهت تاػیؼات هی (4

 .ؿًَذ دس ًظش گشكتِ هیّا، تشای هحاػثِ اهتیاص  تٌْا هشاسدادّای دػت اٍل دس ًلیِ كؼالیت (5
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 ؾس٧ب ثطزاضي، ٨ٖ١ساضي ٣ ٢ّتطٗ اي٢ٞي ٧بي ث٨ط٥ قطّت ١ب٦ٝ تكريم نالحيت آيي٠ -: تبضيد ثبظ١ٖطي

 

 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 امتیاس عاختار مذیزیتی ي امىاوات پشتیثاوی: َش  شمارٌ خذيل

 حذاوثز امتیاس مًضًع ردیف

ًیلیت، هشًض اػٌاد ٍ آسؿیَ هؼتٌذات،  ػیؼتن هؼتٌذػاصی اػتاًذاسد، هذیشیت ٍ تضویي 1

 1ٍ ًظایش آى MIS ،DSS ،TQM ،QC ،QA ،ISO ،EFQMّای  ػیؼتن

60 

 20 صهاًی ٍ تـٌیالت اداسی هٌظنػاختاس ػا 2

 20 2پظٍّؾ هشتثظ ؿاهل هوالِ، ًتاب ٍ تحوین 3

 25 3آهَصؽ هشتثظ 4

 60 4تدْیضات ٍیظُ 5

 

1) ِ  اهتیاص 10اصای ّش ػیؼتن  ت

 اهتیاص 2هوالِ ػلوی هشتثظ دس ًـشیات ٍ ػویٌاسّای داخلی تشای ّش هوالِ  (2

 اهتیاص 4للی تشای ّش هوالِ الو هوالِ ػلوی هشتثظ دس ًـشیات ٍ ػویٌاسّای تیي

 اهتیاص 5تذٍیي، تالیق ٍ یا تشخوِ ًتاب هشتثظ تشای ّش ًتاب 

 اهتیاص 4هشتثظ تشای ّش تحوین   اًدام تحوین ٍ پظٍّؾ

3) ِ  اهتیاص 5اهتیاص ٍ حذاًثش تشای ّش دٍسُ آهَصؿی هشتثظ  1/0اصای ّش ػاػت آهَصؽ هشتثظ  ت

 اهتیاص 15ص ٍ حذاًثش اهتیا 5خَدسٍی ػثي تي دیلشاًؼیل ّش ًذام  (4

 اهتیاص 30اهتیاص ٍ حذاًثش  10خَدسٍی ػثي دٍ دیلشاًؼیل ّش ًذام 
 اهتیاص 6اهتیاص ٍ حذاًثش  2هَتَسػیٌلت ّش ًذام 

ٍ ًظایش آى تِ اصای حذاهل  هاین، اًَػاًذسخَؽ، خشاثوال، طًشاتَس ػیاس،  تشداسی، دػتگاُ تدْیضات كٌی ًظیش دٍستیي ًوـِ

 اهتیاص 25حذاًثش  پٌح ٍػیلِ هتلاٍت
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 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 وار مفیذ افزاد امتیاسآير شزو  گًاَی عاتمٍ ارسیاتی: وٍ شمارٌ خذيل

 

 

ًاس صادس ؿذُ تَػظ ٍصاستخاًِ  اسصیاتی گَاّی ػاتوِ

ّای دٍلتی ٍ ًْادّای  یا ػاصهاى دٍلتی ٍ یا ؿشًت

 ػوَهی

ؿذُ هحاػثِ  ًاس اسایِ ًاس هلیذ، تا تَخِ تِ گَاّی ػاتوِ ػاتوِ

 ؿَد هی

ًاس  اسصیاتی گَاّی ػاتوِ

صادس ؿذُ تَػظ 

 ّای ؿیشدٍلتی ؿشًت

ّای تـخیص  ؿشًت

 ؿذُ صالحیت

 تَػظ ًْادّای هؼتثش

ؿذُ ٍ  ًاس اسایِ ًاس اكشاد تا تَخِ تِ گَاّی ػاتوِ دس ّش هَسد ػاتوِ

اسایِ لیؼت تیوِ تشای كشد هَسد ًظش اص ػَی ؿشًت صادسًٌٌذُ 

ًاس اص صهاى  دس ایي تخؾ ػاتوِ. ؿَد ًاس هحاػثِ هی گَاّی ػاتوِ

. اّی هاتل پزیشؽ اػتاخز صالحیت تَػظ ؿشًت صادسًٌٌذُ گَ

ًاس  صالحیت ًیض، ػاتوِ ّای هثل اص صهاى تـخیص  تشای ػال

ّای تـخیص صالحیت ًـذُ تشسػی  ؿذُ عثن سٍؽ ؿشًت اسایِ

 .خَاّذ ؿذ

ّای تـخیص  ؿشًت

 صالحیت ًـذُ

ؿذُ ٍ تش  ًاس اسایِ ًاس اكشاد تا تَخِ تِ گَاّی ػاتوِ دس ّش هَسد، ػاتوِ

 :ؿَد هی اػاع هذاسى صیش اسصیاتی

ؿذى هَضَع  سػوی ؿشًت خْت هـخص اسایِ آخشیي سٍصًاهِ (1

 ًاس ًاس ؿشًت صادسًٌٌذُ گَاّی ػاتوِ

تیوِ تشای كشد هَسد ًظش اص ػَی ؿشًت   اسایِ لیؼت (2

 ًاس صادسًٌٌذُ گَاّی ػاتوِ

اسایِ اػٌاد ٍ هذاسى احشاص اًدام كؼالیت ؿشًت صادسًٌٌذُ  (3

َاّی ؿاهل ًاس دس تخصص رًش ؿذُ دس گ گَاّی ػاتوِ

 هشاسدادّا ٍ تاییذیِ اًدام ًاس تَػظ ًاسكشها

حضَس  آًْالیؼت هشاسدادّای ؿشًت ًِ كشد هَسد ًظش دس  (4

 داؿتِ اػت

ػلوی  ؿذُ تشای اػضای ّیات ًاس اسایِ اسصیاتی ػاتوِ

 داًـگاُ
 كٌی هشتثظ ّای ػلوی دس گشٍُ تش ػضَیت ّیات ؿذُ هثٌی گَاّی اسایِ
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 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 تزداری، وگُذاری ي وىتزل ایمىی عذَا ومًوٍ فزم گًاَیىامٍ صالحی  تُزٌ: فزم شمارٌ یه

 

 
 

ري و كنترل ايمني سداه گىاهيناهم صالحيت بهره ، نگهدا  ربداري
 

هظـَتـِ شـوـارُ )ِ اجزايي آى ًاه قاًَى تٌظين ترشي اس هقزرات هالي زٍلت ٍ آييي 88تِ استٌاز هازُ 

شَراي  62/2/2629هَرخ  43/24، هظَتِ شوارُ (حتزم ٍسيزاىه ّيأت 2/2/2682ّـ هَرخ  13922/ت/62413

ًاهِ  آييي 6ػالي ازاري كشَر زر ذظَص ٍاگذاري كارّاي پشتيثاًي ٍ ذسهاتي تِ ترش ذظَطي ٍ تٌس ب هازُ 

هَجة  ، ت23/2/2681ُِ هَرخ 66221ت/8418ات هظَتِ شوارُ قاًَى تزگشاري هٌاقظ 13اجزايي تٌس الف هازُ 

تزاي ............. ٍ شٌاسِ حقَقي ................. شوارُ ثثت تِ.................................................... ايي گَاّيٌاهِ، شزكت 

تَاًس  تاشس كِ هي زاراي طالحيت هي. ........زر پايِ  برداري، نگهداري و كنترل ايمني سدها بهرهاًجام ذسهات 

ّاي  ًاهِ تشريض طالحيت شزكت سس را تا تَجِ تِ پايِ هَرز ًظز ٍ شزايط هٌسرج زر آييي........ سهاى حساكثز  ّن

 .تززاري ٍ ًگْساري قزار زّس هَرز تْزُ تززاري، ًگْساري ٍ كٌتزل ايوٌي سسّا تْزُ

تاشس ٍ زارًسُ آى هَظف است ّز ًَع تغييز زر ػَاهل ٍ  هي ْار سالچهست اػتثار ايي گَاّيٌاهِ اس تاريد طسٍر 

قز زر شزكت هسيزيت هٌاتغ آب هست)زتيزذاًِ كويسيَى تشريض طالحيت  شزايط شزكت ذَز را تالفاطلِ تِ

 .اطالع زّس( ايزاى

 

 معاون امور آب و آبفا 

                                                                                       

 

 :شوارُ

 :تاريد
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 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 مشخصات عمًمی: فزم شمارٌ دي

 ...اص : ... تؼذاد صلحات ایي كشم :ًام ؿشًت

 :ؿواسُ ثثت :ًام هثلی :ًام اختصاسی

 :تاسیخ تاػیغ :تاسیخ ثثت :هحل ثثت

 :ػشهایِ ثثتی :هثلؾ ّش ػْن :تؼذاد ًل ػْام :ًَع ثثتی

 :تشًٍیٌیًـاًی پؼت الٌ :ّای دكتش هشًضی ؿواسُ تللي

 :ًـاًی دكتش هشًضی

 :ًـاًی ؿؼثِ

 :پایِ هَسد دسخَاػت

 .                                              صحت هٌذسخات ایي تشٍ هَسد تاییذ اػت

 :خاًَادگی اهضای هداص ٍ هْش ؿشًت ًام ٍ ًام
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 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 مذارانمذیزٌ ي عُا مشخصات مذیزعامل، اعضای َیات: فزم شمارٌ عٍ

 ...اص : ... تؼذاد صلحات ایي كشم :ًام ؿشًت

 ًوًَِ اهضا ػوت دس ؿشًت دسصذ ػْام سؿتِ تحصیلی هذسى تحصیلی خاًَادگی ًام ٍ ًام سدیق

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 .                                              صحت هٌذسخات ایي تشٍ هَسد تاییذ اػت

 :خاًَادگی اهضای هداص ٍ هْش ؿشًت ًام ٍ ًام
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 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 واری مزتًط تٍ افزاد امتیاسآير اعالعات ي عًاتك: فزم شمارٌ چُار

 ...اص : ... تؼذاد صلحات ایي كشم :ًام ؿشًت

 :ؿٌاػٌاهِ ؿواسُ :ًام پذس :ًام

 هحل الصام ػٌغ

 :هحل صذٍس :تاسیخ تَلذ :خاًَادگی ًام

 وشًر داوشگاٌ محل تحصیل تاریخ اخذ مذرن رشتٍ تحصیلی مذرن تحصیلی

     ًاسداًی

     ًاسؿٌاػی

     ًاسؿٌاػی اسؿذ

     دًتشا

 ػایش اكشاد كٌی                             اكشاد كٌی الضاهی اهتیاصآٍس :  ػٌَاى هؼشكی ؿذُ تِ

 :تزتیة پظ اس اخذ ايلیه مذرن تحصیلی داوشگاَی واری تٍ عًاتك
 ضشیة اهتیاص ًام عشح یا كؼالیت ػوت ًَع كؼالیت هحل خذهت هذت تِ هاُ تا تاسیخ اص تاسیخ

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 .                                              صحت هٌذسخات ایي تشٍ هَسد تاییذ اػت : ...عال                                         امتیاس: ... وار مفیذ عاتمٍ

 :امضای فزد معزفی شذٌ :ًَادگی اهضای هداص ٍ هْش ؿشًتخا ًام ٍ ًام
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 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 واری شزو  عًاتك: فزم شمارٌ پىچ

 ...اص : ... تؼذاد صلحات ایي كشم :ًام ؿشًت

 : هحل اخشای پشٍطُ :ًام پشٍطُ

 (:تِ هیلیَى سیال) 1الضحوِ دسیاكتی حن (:تِ هیلیَى سیال)هثلؾ پشٍطُ  :ًام دػتگاُ اخشایی
 :2تاسیخ اتوام هشاسداد :تاسیخ ؿشٍع هشاسداد :تاسیخ اتالؽ هشاسداد :دادؿواسُ هشاس

 تاػیؼات اًحشاف، اًتوال ٍ تَصیغ آب        ػذ ؿیش هْن        ػذ هْن        ػذ خیلی هْن        ػذ حؼاع:        ًَع تاػیؼات

 پیواًٌاسی      (ًظاست)هغالؼات هشحلِ ػَم     هغالؼات هشحلِ دٍم    هغالؼات هشحلِ اٍل    تشداسی ٍ ًگْذاسی تْشُ:    ًَع كؼالیت

 :اوذ مشخصات وادر فىی ي تخصصی وٍ در اودام پزيصٌ فًق مشارو  داشتٍ
 ػوت دس پشٍطُ هذسى تحصیلی خاًَادگی ًام ٍ ًام سدیق ػوت دس پشٍطُ هذسى تحصیلی خاًَادگی ًام ٍ ًام سدیق

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 .                                              صحت هٌذسخات ایي تشٍ هَسد تاییذ اػت

 :اص ٍ هْش ؿشًتخاًَادگی اهضای هد ًام ٍ ًام

 .گیشد صَست ًاخالص هذ ًظش هشاس هی الضحوِ دسیاكتی تِ حن (1

 .ًِ دس دػت اًدام اػت، تاسیخ تٌویل كشم دسج گشدد ًِ هشاسداد خاتوِ یاكتِ تاؿذ، تاسیخ اتوام هشاسداد ٍ دس صَستی دس صَستی (2
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 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 اعالعات مزتًط تٍ عاختار مذیزیتی ي امىاوات پشتیثاوی: فزم شمارٌ شش

 ...اص : ... تؼذاد صلحات ایي كشم :ؿشًت ًام

 خیش ( هَاسد صیش تٌویل ؿَد)تلی  : ّای اػتاًذاسد اػوشاس ػیؼتن

 (:تا رًش ًام)هؼتٌذػاصی ( الق

 (1-الق

 (2-الق

 :هذیشیت ٍ تضویي ًیلیت( ب
 QA         QC         TQM       QM 
 :ّای اعالػاتی ػیؼتن( ج
 MIS         DSS 

 :ّای هذیشیتی ایش ػیؼتنػ( د

 

 :ًوَداس تـٌیالت ػاختاس اداسی

 

 :ّای ػلوی هشتثظ دس ػویٌاسّا ٍ ًـشیات تؼذاد هوالِ

 :الوللی تیي( الق

 : داخلی( ب

 :تشخوِ ؿذُ/تذٍیي/ّای هشتثظ تالیق تؼذاد ًتاب

 :ّای هشتثظ اًدام ؿذُ تؼذاد تحوین

 :ات آهَصؽ ّش دٍسُّای آهَصؿی هشتثظ ٍ هیضاى ػاػ تؼذاد دٍسُ

 

 :ػایش تَضیحات

 

 

 .                                              صحت هٌذسخات ایي تشٍ هَسد تاییذ اػت

 :خاًَادگی اهضای هداص ٍ هْش ؿشًت ًام ٍ ًام
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 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 تدُیشات يیضٌ: فزم شمارٌ َف 

 

 ...اص : ... تؼذاد صلحات ایي كشم :ًام ؿشًت

 شمارٌ عزیال دعتگاٌ ادتعذ شزح يعایل ردیف
 يضعی  مالىی 

 اعتیداری تح  مالىی 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 .                                              یي تشٍ هَسد تاییذ اػتصحت هٌذسخات ا

 :خاًَادگی اهضای هداص ٍ هْش ؿشًت ًام ٍ ًام

 .حذاًثش اهتیاص هاتل اسصیاتی اػت% 50ًاهِ تا ػوق  اهتیاص خَدسٍ اػن اص تي ٍ دٍ دیلشاًؼیل تا اسایِ هذسى اػتیداسی یا تلاّن*
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 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 تعُذوامٍ: فزم شمارٌ َش 

 

 ...اص : ... تؼذاد صلحات ایي كشم :ًام ؿشًت

ًوایذ ًِ ّشگًَِ  تشٍ، تؼْذ هی... تؼذاد  ّای پشػـٌاهِ ٍ هذاسى پیَػت آى خوؼا تِ ضوي تاییذ هدذد صحت هٌذسخات تشٍ

داسی ٍ تش هاُ اص تاسیخ تـییش، تِ دتیشخاًِ دائوی ًویؼیَى، دكتش تْشُ ّا سا حذاًثش ظشف هذت یي تـییش دس هٌذسخات تشٍ

 .، اعالع دّذ(تشداسی ؿشًت هذیشت هٌاتغ آب ایشاى حَصُ هؼاًٍت حلاظت ٍ تْشُ)ًگْذاسی اص تاػیؼات تاهیي آب 

هاًَى اػاػی  141هذیشُ ٍ هذیشػاهل ؿشًت هـوَل هوٌَػیت هوشس دس اصل  یي اص ؿشًاء، ّیات ًوایذ، ؿشًت ٍ ّیچ تاییذ هی

ًثَدُ ٍ تِ هحض ؿوَل ایي هوشسات تش ؿشًت ٍ  1377هاُ  الت دٍلتی هصَب دیٍ هاًَى هٌغ هذاخلِ ًاسهٌذاى دٍلت دس هؼاه

 .ّای اخشایی عشف هشاسداد تشػاًذ ؿشًای آى، هَضَع سا كَساٌ تِ اعالع دتیشخاًِ دائوی ًویؼیَى ٍ دػتگاُ

اًذ، دس ایي ؿشًت  ت یاكتِهاًَى اػاػی هحٌَهی 49ًحَی اص اًحاء، دس ساتغِ تا اصل  یي اص اؿخاصی ًِ تِ ًوایذ، ّیچ تاییذ هی

ّای  ػْاهذاس ًیؼتٌذ ٍ تِ هحض ؿوَل ایي اهش تِ هذیشاى ٍ ؿشًاء، هشاتة سا كَساً تِ دتیشخاًِ دائوی ًویؼیَى ٍ دػتگاُ

 .اخشایی عشف هشاسداد اعالع دّذ

ّا ٍ  شیت ٍ دیگش ؿشًتّای پیواًٌاسی ٍ هٌْذػیي هـاٍس ٍ ػاهل هذی یي اص ؿشًت ًوایذ، اهتیاصآٍساى ؿشًت دس ّیچ تاییذ هی

 .تاؿٌذ دٌّذ، اهتیاصآٍس ًوی هَػؼاتی ًِ ایي هثیل خذهات سا اًدام هی

 .ٍهت دس ایي ؿشًت ؿاؿل ّؼتٌذ عَس توام ًوایذ، اكشاد كٌی الضاهی اهتیاصآٍس ایي ؿشًت، تِ تاییذ هی

تِ دتیشخاًِ دائوی ًویؼیَى ٍ هذاسى  الزًش ٍ ًیض هٌذسخات پشػـٌاهِ تحَیلی چٌاًچِ خالف ّش یي اص اهاسیش ٍ تاییذات كَم

ّای هتشتة تش اسایِ هذاسى ٍ اعالػات ؿیشٍاهؼی تِ هشاخغ دٍلتی، حن  تش ؿوَل هداصات ضویوِ آى تِ اثثات تشػذ، ػالٍُ

گًَِ اػتشاضی ًؼثت تِ تصوین ؿشًت هذیشیت هٌاتغ آب ایشاى هثٌی تش لـَ صالحیت ٍ اػوال هحشٍهیت ٍ ًیض تِ تصوین  ّیچ

ّای هشتَط تِ  ًاهِ ّای اخشایی، دس هَسد هشاسدادّایی ًِ دس اثش ایي اعالػات ؿیش ٍاهؼی هٌؼوذ ؿذُ اػت ٍ ضثظ ضواًتُ دػتگا

 .آى سا ًخَاّذ داؿت

 .                                              صحت هٌذسخات ایي تشٍ هَسد تاییذ اػت

 :خاًَادگی اهضای هداص ٍ هْش ؿشًت ًام ٍ ًام
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 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

 تزداری، وگُذاری ي وىتزل ایمىی عذَا َای تُزٌ خالصٍ اعالعات فزآیىذ تشخیص صالحی  شزو : فزم شمارٌ وٍ

 
 مشخصات شزو ( الف

  ًام ؿشًت هتواضی 

  ؿواسُ ٍ تاسیخ ثثت ؿشًت

  تاسیخ تواضا تشای تـخیص صالحیت

  ًام هذیش ػاهل ٍ هذسى تحصیلی
ًام ٍ ًام خاًَادگی اػضای ّیأت 

 (اص كشم ؿواسُ ػِ)شُ هذی
 

اص كشم ؿواسُ )ًام ػْاهذاساى ػوذُ 

 (ػِ
 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی اكشاد اهتیاص آٍس

 (اص كشم ؿواسُ چْاس)
 

  ًـاًی ٍ ؿواسُ تواع

 

 محاعثٍ امتیاس شزو ( ب
  اهتیاص ػاختاس هذیشیتی ٍ اهٌاًات پـتیثاًی  اهتیاص ًیشٍی اًؼاًی هتخصص

  ضشیة اسصؿیاتی  تاهتیاص تدشتِ ًاسی ؿشً

  رتثٍ تعییه شذٌ تزای شزو   امتیاس ول وغة شذٌ
 

 مشخصات خلغٍ تزگشار شذٌ تزای تشخیص صالحی (ج

  هحل تشگضاسی ٍ ؿواسُ خلؼِ  تاسیخ ٍ صهاى تشگضاسی خلؼِ

 حاضشیي هَظق خلؼِ

 

 

 :ًام ٍ ًام خاًَادگی سئیغ ًویؼیَى تـخیص صالحیت ٍ اهضا 
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 ازتأسيسبتآةٍآثفبًٍگْذاريثرداريثرٍىسپبريخذهبتثْرُ

ثبزًگريسٌذ -04

آة ٣  ٝقب١٣يت اٝي٤ض  ثبظ١ٖطي ث٦ ٢ٝؾ٤ض ا١غجبً اي٠ زؾت٤ضاٙقٞ٘ ثب ٤ٍا١ي٠ خبضي، زض ن٤ضت ١يبظ ت٤ؾيظ  ٦١٤ انالح ٣ ٧طٕ

 .آثيب ن٤ضت ذ٤ا٧س ٕطىت
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سٌذٍتأييذكٌٌذگبىگردآٍرًذگبى

 ؾٞت ١بٛ ٣ ١بٛ ذب٤١ازٕي

 ٣ظاضت ١يط٣ –٣ آثيب  ثطزاضي اظ تيؾيؿبت آة ٧بي حيبؽت ٣ ث٨ط٥ ٝسيط ّ٘ زىتط ١ؾبٛ اؾسا٨ٙي... ؾيس اؾسا

 ٣ظاضت ١يط٣ –ثطزاضي ٣ حيبؽت تيؾيؿبت آة ٣ آثيب ٣ ثطٍبثي  ٧بي ث٨ط٥ ضئيؽ ٕط٥٣ ١ؾبٛ ؾيس ٝحٞس ٨ٝسي ٤١ضثرف

 ٣ظاضت ١يط٣ –ّبضق٢بؼ زىتط ٢٨ٝسؾي ٣ ٝقيبض٧بي ى٢ي آة ٣ آثيب  ٨ٝسي ٤٢ٝچ٨طي

 ٝسيط فبٝ٘ قطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة ايطاٟ فٚيطضب اٙٞبؾ١٤سي

 ثطزاضي قطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة ايطاٟ ٝقب٣ٟ حيبؽت ٣ ث٨ط٥ ٝحٞس پ٤ض ٨ٝطزاز

 قطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة ايطاٟ –ثطزاضي اظ تيؾيؿبت تيٝي٠ آة  ٝسيط ّ٘ زىتط ث٨ط٥ ٤ٝؾي اٝي٠ ١ػاز

 ايطاٟ قطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة –اظ ؾس٧بثطزاضي  ضئيؽ ٕط٥٣ ث٨ط٥ آضـ اذ٤اٟ

 قطّت ٝسيطيت ٢ٝبثـ آة –اضي اظ تيؾيؿبت ت٤ظيـ ٣ ا١تَبٗ آة ثطز ّبضق٢بؼ زىتط ث٨ط٥ ١بنط ؾبٝب١ي
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 كٌترلسٌذ

 :نس٣ض ؾ٢س

 ثطزاضي ٣ ثبظ١ٖطي اؾ٢بز ازاضي ٝغبثَت زاضز ١ب٦ٝ ت٤ٙيس، ث٨ط٥ ؾ٢س ثب ض٤اثظ آئي٠. 

 فٚي خٞبٙي   :ذب٤١ازٕي ٢ّتطٗ ٢٢ّس٥ ١بٛ ٣ ١بٛ

 ٝسيط ّ٘ زىتط ت٤ؾق٦ ٝسيطيت ٣ تح٤ٗ ازاضي: ؾٞت

 ٨ٝط ٣ اٝضب

 :٧بي الظٛ زضيبىت ؾ٢س ٣ ٢ّتطٗ

   :تبضيد زضيبىت ؾ٢س    :١بٛ ؾبظٝبٟ

  ّبٝ٘ اؾت... ( تقساز ا٣ضاً، ذ٤ا١بيي ٣ )ؾ٢س اظ ١ؾط قْٚي. 

 ٛ٧بي ٝطث٤ع٦ ثجت ٕطزيس ؾ٢س زض ىط. 

 افتجبضٟ ٝطتجظ اثغبٗ ٕطزيس اؾ٢بز ٢ٝؿ٤خ ٣ يب ثي. 

 :ؾٞت    :ذب٤١ازٕي ٢ّتطٗ ٢٢ّس٥  ١بٛ ٣ ١بٛ

 ٝضب٨ٝط ٣ ا

 :ثطزاضي ث٨ط٥

 : ١بٛ ٣احس ؾبظٝب١ي

 تبضيد     زضيبىت ؾ٢س:   

 تبضيد     ذبت٦ٞ ز٣ض٥ اخطا: 

 :ؾٞت    :٢٢ّس٥ ١بٛ ٣ ١بٛ ذب٤١ازٕي زضيبىت

 ٨ٝط ٣ اٝضب

 :اثغبٗ ؾ٢س

    :ث٦ اؾت٢بز:                                       اي٠ ؾ٢س زض تبضيد

  .اثغبٗ ٕطزيس      

 :ؾٞت    :ذب٤١ازٕي اثغبٗ ٢٢ّس٥ ١بٛ ٣ ١بٛ

 ٨ٝط ٣ اٝضب
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