حاكميت باليني
مالك هاي پيشنهادي جهت

زير مالك

ارزيابي

هذيشيت ٍ سّجشي

امتياز
مالك

 عبوٕيت ثبِيٙي ثٛٙ٣ ٝاٖ يىي ام ثٙـٞبي ثل٘بٔ ٝاًتلاتويه ثيٕبكًتبٖ
ِغبُ ٝـ ٜثبُـ٣(.ال ٜٚثل آيتٓ ٞبي ًبَ ٌقُت ٝاًتلاتوي ثلاي اكتمبء
ًالٔت ثبٌلٞ ٜٚـف ثيٕبكاٖ ،ؽب٘ٛاؿٞ ٜبيِبٖ ،وبكوٙبٖ ؿاُت ٝثبُٙـ)

5

ٞ ليه ام ٔ 7غٛك عبوٕيت ثبِيٙي ؿك ثيٕبكًتبٖ ؿك لبِت ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي
تـٚيٗ ُـ ٜؿك عبَ ارلا ثبُـ٣(. .ال ٜٚثل آيتٓ ٞبي ًبَ ٌقُت ٝاٞـاف ٚ
ٔبٔٛكيت ٞبي ًبمٔبٖ ؿك ثل ٌيل٘ـ ٜثل٘بٔٞ ٝبي اكتمب ًالٔت ثبُـ)

70

 ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تـٚيٗ ُـ ٜؿك فٛآُ مٔب٘ي ٔ٤يٗ ٔٛكؿ ثبمٍ٘لي للاك -
ٌيلؿ.

5

ٔ* ـيلاٖ اكُـ ثيٕبكًتبٖ ٔتٟ٤ـ ث ٝارلاي ثل٘بٔ ٝعبوٕيت ثبِيٙي
ثبُٙـ.

40

 ثيٕبكًتبٖ ؿك رٟت اكتمبي ويفيت ؽـٔب ت ؿكٔب٘ي ؿاكاي ٘ ٛآٚكي اًت

20

 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ٚاعـ ت ٝ٤ًٛتغميمبت ثبِيٙي ف٤بَ ٔي ثبُـ (ٛجك
آئيٗ ٘بٔ٤ٔ ٝب٘ٚت تغميمبت  ٚفٙبٚكي)

30

*الصم ثِ ركش است دس صَست احشاص اهتيبص كوتش اص  ،20هؼبدل اهتيبص كل هحَس هذيشيت ٍ سّجشي(  170اهتيبص) اص
اهتيبص كست ضذُ تَسط ثيوبسستبى كسش هي گشدد.

1

هستٌذات الصم:

استاندارد

مستندات

عبوٕيت ثبِيٙي ثٛٙ٣ ٝاٖ يىي ام
ثٙـٞبي ثل٘بٔ ٝاًتلاتويه
ثيٕبكًتبٖ ِغبُ ٝـ ٜثبُـ.

ٚ رٛؿ ثٙـي ؿك ثل٘بٔ ٝاًتلاتويه وٝ
ث ٝعبوٕيت ثبِيٙي اُبكٕٛ٘ ٜؿ ٜثبُـ

نحوه امتياز دهي
اٌل ؿك ثل٘بٔ ٝاًتلاتويه ثيٕبكًتبٖ ث ٝعبوٕيت ثبِيٙي
 ٚتغمك آٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ يىي ام ثٙـٞبي ثل٘بٔ ٝاُبكُ ٜـٜ
ثبُـ( .اهتيبص  5اختصبظ هي يبثذ)
 اٌل ثلاي ٞل ٔ 7غٛك ام عبوٕيت ثبِيٙي ،ثل٘بٔٝ
ّٕ٣يبتي تـٚيٗ ُـ ٜثبُـ ٔزٕ٣ٛبً  70أتيبم اعلام ٔي
ٌلؿؿ( .ثِ اصاي ّش هحَس  10اهتيبص)

ٚ رٛؿ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تـٚيٗ ُـ ٜثلاي
ٔغٛكٞبي ٔـيليتي ،آٔٛمٍ ٔ ٚـيليت
اٞـاف اؽتٔبٓي  ٚاًتلاتوي ٞب تٛرُ ٝـ ٜثبُـ2 ( .
وبكوٙبٖ ،ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل،
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
اًتفبؿ ٜام اٛال٣بت ،احلثؾِي ثبِيٙي،
 اٌل ؿك تـٚيٗ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ،ث ٝتـٚيٗ ف٤بِيت ٞب
ٕٔيني ثبِيٙي ،ت٤بُٔ ثب ثيٕبك ٕٞ ٚلاٞبٖ
ؿك ٌٔيل تغمك اٞـاف ت٤ييٗ ُـ ٜتٛرُ ٝـ ٜثبُـ.
ٞ ل يه ام ثل٘بٔٞ ٝبي ّٕ٣يبتي تـٚيٗ
( 2اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
ُـُ ٜبُٔ ثؾَ ٞبيٞ :ـف وّي،
 اٌل ؿك تـٚيٗ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ،ث ٝتـٚيٗ ُبؽٟٔبي
اٞـاف اؽتٔبٓي ،اًتلاتويٟب ،ف٤بِيت ٞب،
ؿًتيبثي تٛرُ ٝـ ٜثبُـ 2 ( .اهتيبص اختصبظ هي
ُبؽٟٔبي اكميبثيٌ ،ناكٍ پيِلفت
يبثذ)
ف٤بِيت ٞب ثبُـ
 اٌل ؿك تـٚيٗ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ،ثٌ ٝناكٍ پيِلفت
ف٤بِيت ٞب ؿك ٌٔيل اٞـاف ت٤ييٗ ُـ ٜتٛرُ ٝـٜ
 اٌل ؿك تـٚيٗ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ث ٝتـٚيٗ ٞـف وّي،

ٞليه ام ٔ 7غٛك عبوٕيت
ثبِيٙي ؿك ثيٕبكًتبٖ ؿك لبِت
ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تـٚيٗ ُـ ٜؿك
عبَ ارلا ثبُـ.

ثبُـ 2( .اهتيبص اختصبظ هي يبثذ )

ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تـٚيٗ ُـ ٜؿك
فٛآُ مٔب٘ي ٔ٤يٗ ٔٛكؿ
ثبمٍ٘لي للاك ٌيلؿ.

ٔـيلاٖ اكُـ ثيٕبكًتبٖ ٔتٟ٤ـ
ث ٝارلاي ثل٘بٔ ٝعبوٕيت ثبِيٙي
ثبُٙـ.

 ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثبمٍ٘لي  ٚآالط ُـ ٜاٌل ٔلون ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي آالط ُـ ٜكا ثل كٚي ٌ٘ؾٝ
ثل كٚي ٌ٘ؾ ٝلـيٕي آٖ پيًٛت ُٛؿ ث ٝلـيٕي آٖ پيًٛت وٙـ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝتبكيؼ ثبمٍ٘لي
ٌ ٝ٘ٛاي و ٝتبكيؼ ثبمٍ٘لي  ٚإ٣بَ
 ٚإ٣بَ تغييلات ؿك آٖ ِٔؾْ ثبُـ 5 ( .اهتيبص
تغييلات ؿك آٖ ِٔؾْ ثبُـ (لبثُ فول اختصبظ هي يبثذ)
اًت و ٝتبكيؼ ثبمٍ٘لي ٞل ٔ 6ب ٜيىجبك
ٔي ثبُـ).
 ؿك ٓٛكت ع٘ٛك كئيئ ،ـيل ثيٕبكًتبٖٔ ،ـيل
ٚ رٛؿ ٓٛكت رٌّبت ٔلث ٙٛثٝ
تِىيُ رٌّبت وٕيت ٝثٟجٛؿ ويفيت و ٝپلًتبكي  ٚكًٚبي ثؾِٟب (ام رّٕ ٝكئيي ٚاعـ
ؿك آٖ أ٘بي كئيئ ،ـيل ثيٕبكًتبٖ ،آمٔبيٍِب ،ٜكاؿيِٛٛهي ،ؿاكٚؽب٘ )...ٚ ٝؿك رٌّبت ٔلثٙٛ
ٔـيل پلًتبكي ،كًٚبي ثؾِٟب ٌٔ ٚئ َٛث ٝوٕيت ٝثٟجٛؿ ويفيت (عبوٕيت ثبِيٙي) 10 ( .اهتيبص
عبوٕيت ثبِيٙي ثيٕبكًتبٖ ِ٘ب٘ ٝع٘ٛك اختصبظ هي يبثذ)
آٟ٘ب ؿك رٌّبت ثبُـ
 ؿك ٓٛكت ِٔبكوت ٔـيلاٖ اكُـ ؿك تـٚيٗ ثل٘بٔٝ
ٚ رٛؿ اثال ٥كًٕي ثلاي ٌٔئَٛ
عبوٕيت ثبِيٙي ام ًٛي كيبًت
ثيٕبكًتبٖ
2

ٚ رٛؿ ٌٔتٙـاتي ؿاَ ثل ٜٔبثمت

ّٕ٣يبتي  ٚپبيَ ٌٔتٕل  ٓ٠ٙٔ ٚآٖ( .

 5اهتيبص

اختصبظ هي يبثذ)
 ؿك ٓٛكت ا٘تؾبة  ٚثىبك ٌٕبُتٗ وبكُٙبى ٌٔئَٛ
عبوٕيت ثبِيٙي ثب پٙذ ًبَ ًبثم ٝوبكي ؿك ثيٕبكًتبٖ

تغٔيالت  ٚتزبكة وبكي ٌٔئَٛ
عبوٕيت ثبِيٙي ثب اِنأبت ٔمت٘ي

 ٚيه ًبَ تزلث ٝؿك مٔي ٝٙاكتمبي ويفيت ٌ ٚقكا٘ـٖ
ؿٚكٞ ٜبي ٔـيليت ويفيت ٔ ٚتٟ٤ـ ث ٝثل٘بٔٞ ٝبي
والٖ اكتمبي ويفيت ام ًٛي كيبًت ثيٕبكًتبٖ( .

6

اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ُلط ٟٚبيف ثلاي ٌٔئ َٛعبوٕيت
ثبِيٙي  ٚؿاؿٖ اؽتيبكات ٔتٙبًت ثب ُلط ٟٚبيف ث ٝا. ٚ
( 5اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
 ؿك ٓٛكت اؽتٔبّ ٘يلٚي اٌ٘ب٘ي ٔتٙبًت ثب ت٤ـاؿ
تؾت ثيٕبكًتبٖ  5( .اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل الـأبت ٘ ٛآٚكا٘ٝ

 10أتيبم(الـأي ٘ٛآٚكا٘ٔ ٝغٌٛة ٔي ُٛؿ وٛ ٝجك
ٌٔتٙـات كٚ ٚ ُٗٚاٗظ ٔٙزلث ٝاكتمبء ويفيت ُـٜ
ثبُـ).

 تبييـ ٌٔتٙـات ٔلث ٙٛثٚ ٝاعـ
ت ٚ ٝ٤ًٛتغميمبت ثبِيٙي ؿك ثيٕبكًتبٖ

اكائ٘ ٝبٔٛٔ ٝافمت ٔ٤ب٘ٚت تغميمبت  ٚفٙبٚكي ٚماكت
ثٟـاُت ؿكؽٔ ّٛتبًيي ٚاعـ ت ٚ ٝ٤ًٛتغميمبت
ثبِيٙي ( 15أتيبم)
تؾٔيْ ا٣تجبك پوِٞٚي ت ًٚٛكئيي ثيٕبكًتبٖ ثٝ
ٚاعـ ت ٚ ٝ٤ًٛتغميمبت ثبِيٙي رٟت ارلاي تغميمبت
وبكثلؿي ٔلث ٙٛثٔ ٝغٛكٞبي عبوٕيت ثبِيٙي ( 15
أتيبم)

3

هصبحجِ:
سوال
آيب وبكوٙبٖ ام ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تـٚيٗ ُـ ٜؿك ؽٔٞ ّٛل
يه ام ٔ 7غٛك عبوٕيت ثبِيٙي آٌبٞي ؿاك٘ـ؟

نحوه امتيازدهي
ؿك ٓٛكتي و ٝتٕبٔي وبكوٙبٖ ٔٛكؿ ٔٔبعج ٝام ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تـٚيٗ ُـٜ
آٌبٞي  ٚاُلاف ؿاُت ٝثبُٙـ أتيبم وبُٔ (  2اهتيبص ) ،ؿك ٓٛكتي وٞ ٝيش يه ام
آٟ٘ب ام ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي آٌبٞي ٘ـاُت ٝثبُٙـ أتيبم (  ٚ )0ؿك ٓٛكت آٌبٞي ثلؽي
ام آٟ٘ب ام ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي  1( .اهتيبص اختصبظ هي يبثذ )

آيب كيبًتٔ ،ـيليت ثيٕبكًتبٖٔ ،ـيل پلًتبكي ،كًٚبي
ثؾِٟب ٌٔ ٚئ َٛعبوٕيت ثبِيٙي ثيٕبكًتبٖ ام رٌّبت
وٕيت ٝثٟجٛؿ ويفيت  /عبوٕيت ؽـٔبت ثبِيٙي ٛٓ ٚكت
رٌّبت آٖ آٌبٞي ؿاك٘ـ؟

ؿك ٓٛكتي و ٝكيبًتٔ ،ـيليت ثيٕبكًتبٖٔ ،ـيل پلًتبكي ،كًٚبي ثؾِٟب ٚ
ٌٔئ َٛعبوٕيت ثبِيٙي ثيٕبكًتبٖ ٔٛكؿ ٔٔبعج ٝام ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تـٚيٗ ُـٜ
آٌبٞي  ٚاُلاف ؿاُت ٝثبُٙـ أتيبم وبُٔ (  2اهتيبص ) ،ؿك ٓٛكتي وٞ ٝيش يه ام
آٟ٘ب ام ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي آٌبٞي ٘ـاُت ٝثبُٙـ أتيبم (  ٚ )0ؿك ٓٛكت آٌبٞي ثلؽي
ام آٟ٘ب ام ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي  1( .اهتيبص اختصبظ هي يبثذ )

آيب كيبًتٔ ،ـيليت ثيٕبكًتبٖٔ ،ـيل پلًتبكي ،كًٚبي
ثؾِٟب ٌٔ ٚئ َٛعبوٕيت ثبِيٙي ثيٕبكًتبٖ ام ثل٘بٔٝ
ّٕ٣يبتي تـٚيٗ ُـ ٜؿك ٞل ٔغٛك عبوٕيت ثبِيٙي آٌبٞي
ؿاك٘ـ  ٚؿك پبيَ آٖ ِٔبكوت ٌٔتٕل ؿاك٘ـ؟

ؿك ٓٛكتي و ٝكيبًتٔ ،ـيليت ثيٕبكًتبٖٔ ،ـيل پلًتبكي ،كًٚبي ثؾِٟب ٚ
ٌٔئ َٛعبوٕيت ثبِيٙي ثيٕبكًتبٖ ٔٛكؿ ٔٔبعجِٔ ٝبكوت ٌٔتٕل ؿك تـٚيٗ ٚ
پبيَ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ؿاُت ٝثبُٙـ أتيبم وبُٔ (  2اهتيبص ) ،ؿك ٓٛكتي وٞ ٝيش
يه ام آٟ٘ب ام ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي آٌبٞي ٘ـاُت ٝثبُٙـ أتيبم (  ٚ )0ؿك ٓٛكت آٌبٞي
ثلؽي ام آٟ٘ب ام ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي 1( .اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

آيب ٌٔئ َٛعبوٕيت ثبِيٙي ا٣تمبؿ ؿاكؿ و ٝاؽتيبكات المْ
ام ًٛي كيبًت ثيٕبكًتبٖ ث ٝايِبٖ ؿاؿُ ٜـ ٜاًت  ٚام
ُلط ٟٚبيف ؽٛؿ آٌبٞي ؿاكؿ؟

ؿك ٓٛكتي ؤٌ ٝئ َٛعبوٕيت ثبِيٙي ام اؽتيبكات تفٛيٖ ُـ ٜام ًٛي كيبًت
ثيٕبكًتبٖ ث ٝؽٛؿ آٌبٞي ؿاُت ٚ ٝثل ُلط ٟٚبيف ؽٛؿ اُلاف ؿاُت ٝثبُـ،
أتيبم (  ،)5ؿك ٓٛكت ٣ـْ آٌبٞي ايِبٖ أتيبم (  ٚ )0ؿك ٓٛكت آٌبٞي ٌ٘جي
ٚي 2.5( .اهتيبص اختصبظ هي يبثذ )

ٔٔبعجٔ ٝجٙي ثل الـأبت ٘ ٛآٚكا٘ٝ

الـاْ ٔنثٛك ثبيـ ث ٝآالط  ٚثٟجٛؿي ٔٙزل ُـ ٜثبُـ( 10اهتيبص)

4

حاكميت باليني
مالك هاي پيشنهادي جهت
ارزيابي

آهَصش ٍ هذيشيت كبسكٌبى

زير مالك

امتياز مالك

٠٘ بْ آٔٛمٍ وبكوٙبٖ (ثل اًبى تـٚيٗ  )PDPؿك ثيٕبكًتبٖ
اًتملاكيبفت ٚ ٝآٔٛمٍ ٔـا ْٚوبكوٙبٖ رنء ًيبًتٟبي ارلايي ثيٕبكًتبٖ
ثبُـ

64

٠٘ بْ كٗبيت ًٙزي وبكوٙبٖ ؿك ثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت ٝثبُـ

20

٠٘ بْ تٛري٘ ٝيلٞٚبي رـيـ اِٛكٚؿ ؿكثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت ٝثبُـ

30

 يه ٔغي ٚوبكي ًبِٓ ؿك ثيٕبكًتبٖ ٚرٛؿ ؿاُت ٝثبُـ.

136

5

هستٌذات الصم
استاندارد

نحوه امتياز دهي

مستندات
 فلْ آٔٛمٍ  ٚكإٙٞبي تـٚيٗ PDP

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ كإٙٞبي تـٚيٗ

 4 ( .PDPاهتيبص

 فلْ تىٕيُ ُـ PDP ٜثلاي 100
ؿكٓـ پلً ُٙپلًتبكي ،
100ؿكٓـ  ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ  PDPتىٕيُ ُـ ٜثلاي  %100پلًُٙ
ؿًتيبكاٖ تؾٔٔي %25 ،وبؿك پنُىي پلًتبكي %100،ؿًتيبكاٖ تؾٔٔي %25 ،وبؿك پنُىي
غيل ؿًتيبك ً %30 ٚبيل وبكوٙبٖ
غيل ؿًتيبك ً %30 ٚبيل وبكوٙبٖ 12 ( .اهتيبص اختصبظ
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ثل٘بٔ ٝكيني رٟت
هي يبثذ ٞلٌل3 ٜٚأتيبم) لبثُ فول اًت و ٝعـالُ ًٝ
آٔٛمٍ وبكوٙبٖ ؿك ٞل فلْ PDP
٘يبم أٛمُي ث ٝاماء ٞلفلؿ ؿك ٛي يه ًبَ ِغبُٛ ٝؿ .وٝ
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ٚرٛؿ ثل٘بٔ ٝكيني عـالُ يه ٔٛكؿ اٖ ٟٔبكتي ثبُـ.
أٛمُي ثلاي وّي ٝوبكوٙبٖ ثؾَ ٔجتٙي  ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ثل٘بٔ ٝكيني رٟت
ثلPDPتٌٔ ًٚٛئ َٛآٔٛمٍ ٞلٌلٜٚ
آٔٛمٍ وبكوٙبٖ  ٚپلً . ُٙؿك ٞل فلْ 8 ( PDPاهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)

٘٠بْ آٔٛمٍ وبكوٙبٖ (ثل
اًبى تـٚيٗ  )PDPؿك
ثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفتٚ ٝ
آٔٛمٍ ٔـا ْٚوبكوٙبٖ رنء
ًيبًتٟبي ارلايي
ثيٕبكًتبٖ ثبُـ

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ ؿٚكٞ ٜبي

اختصبظ هي يبثذ ثلاي ٞلٌل 2 ٜٚأتيبم)

آٔٛمُي هجتٌي ثشPDP

ٚ رٛؿ ثل٘بٔ ٝكيني أٛمُي ثلاي وّي ٝوبكوٙبٖ ثؾَ
ٔجتٙي ثل PDPتٌٔ ًٚٛئ َٛآٔٛمٍ ٞلٌل(ٜٚ

4اهتيبص

اختصبظ هي يبثذٞلٌل ٜٚيه أتيبم)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ ؿٚكٟٞبي
16(PDPاهتيبص اختصبظ هي

آٔٛمُي هجتٌي ثش
يبثذٞ.لٌل4 ٜٚأتيبم)

 اكميبثي آٔٛمٍ ٞبي ا٘زبْ ُـ ٜؿك مٔيّٕ٣ ٝٙي
ٚوبكثلؿي ثلاًبى ُبؽْ ٞبي ت٤ييٗ ُـ ٜؿك فلْ
PDPثِ اصاءّشگشٍُ هَجَد ثبضذ( 16اهتيبص اختصبظ
هي يبثذٞ.لٌل4 ٜٚأتيبم)
تَجِ :ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات أتيبم وبُٔ اعلام ٔي
ُٛؿ ،ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ثلاي ٘يٕي ام ٔٛاكؿٔ٘ ،ف
أتيبم ؿك ٘٠ل ٌلفتٔ ٝي ُٛؿ  ٚؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات
ثلاي وٕتل ام ٛٔ %50اكؿٞ ،يش أتيبمي اعلام ٕ٘ي ُٛؿ.
 فلٟٔبي كٗبيت ًٙزي پلًُٙ

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ا٣الْ ٘٠لات ٚ
پيِٟٙبؿات ام ًٛي وبكوٙبٖ

٘٠بْ كٗبيت ًٙزي وبكوٙبٖ ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ثلكًي ٚ
ؿك ثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت٠٘ ٝلات  ٚپيِٟٙبؿات وبكوٙبٖ
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ارلاي الـأبت
ثبُـ
ٔـاؽّٟبي  ٚثل٘بٔ ٝكيني كفبٞي

آ٘بِين

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ فلٟٔبي كٗبيت ًٙزي پلً( .ُٙ

5

اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ا٣الْ ٘٠لات ٚ
پيِٟٙبؿات ام ًٛي وبكوٙبٖ  5 (.اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ثلكًي ٚ

آ٘بِين

٘٠لات  ٚپيِٟٙبؿات وبكوٙبٖ 5(.اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)
ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ

6

ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ارلاي الـأبت

ٔـاؽّٟبي  ٚثل٘بٔ ٝكيني كفبٞي ( 2.5اهتيبص اختصبظ
هي يبثذ)
تَجِ :ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ثلاي تٕبٔي ٔٛاكؿ،
أتيبم وبُٔ اعلام ٔي ُٛؿ ،ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات
ثلاي ٘يٕي ام ٔٛاكؿٔ٘ ،ف أتيبم ؿك ٘٠ل ٌلفتٔ ٝي ُٛؿ ٚ
ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ثلاي وٕتل ام ٛٔ %50اكؿٞ ،يش
أتيبمي اعلام ٕ٘ي ُٛؿ
 پٕفّت تٟيُ ٝـ ٜؿك اكتجب ٙثب ٔ٤لفي
وّي ثيٕبكًتبٖ
ُ لط ٟٚبيف ُغّي ثلاي ٞل يه ام
پلًُٙ

 پٕفّت تٟيُ ٝـ ٜؿك اكتجب ٙثب
اٛال٣بت ٔلث ٙٛثٌٔ ٝيل اكتمبي ُغّي ،
ؽٜلات ُغّي ٔ ٚجبعج ايٕٙي
 پٕفّت يب رن ٜٚتٟيُ ٝـ ٜؿك اكتجب ٙثب
ٚ
ٔ٤لفي رنييبت ؿًتٛكاِٞ ُٕ٤ب
اٛال٣بت ٔلث ٙٛث ٝتزٟينات اؽتٔبٓي
ٞل ثؾَ
 صه ِيٌت اكميبثي آٔٛمٍ پلًُٙ
رـيـ اِٛكٚؿ

٘٠بْ تٛري٘ ٝيلٞٚبي رـيـ
اِٛكٚؿ ؿك ثيٕبكًتبٖ اًتملاك
ٌٔ تٙـات ٔلث ٙٛث ٝا٘زبْ ٔـاؽالت
يبفت ٝثبُـ
المْ ثب تٛر ٝث٘ ٝتبيذ اكميبثي ام پلًُٙ
رـيـاِٛكٚؿ

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ پٕفّت ٔ٤لفي وّي ثيٕبكًتبٖ(.

4

اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ُلط ٟٚبيف ُغّي ثلاي ٞل كؿٜ
ُغّي 4(.اهتيبص اختصبظ هي يبثذ )
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ پٕفّت ٔلث ٙٛثٌٔ ٝيل اكتمبي ُغّي ،
ؽٜلات ُغّي ٔ ٚجبعج ايٕٙي 3 (.اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

ٔ٤لفي رنييبت
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ پٕفّت يب رنٜٚ
ؿًتٛكاِٞ ُٕ٤ب  ٚاٛال٣بت ٔلث ٙٛث ٝتزٟينات اؽتٔبٓي
ٞل ثؾَ 4(.اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ س ن ِيٌت اكميبثي آٔٛمٍ پلًُٙ
رـيـ اِٛكٚؿ 5(.اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔلث ٙٛث ٝا٘زبْ ٔـاؽالت
المْ ثب تٛر ٝث٘ ٝتبيذ اكميبثي ام پلً ُٙرـيـاِٛكٚؿ

5(.

اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
تَجِ :ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ پٕفّت ٔلث ٙٛثٌٔ ٝيل اكتمبي
ُغّي ،ؽٜلات ُغّي ٔ ٚجبعج ايٕٙي أتيبم وبُٔ ( 3
اهتيبص) ،ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ يىي ام ايٗ ٛٔ 3كؿ ( 1اهتيبص) ،
ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؿٛٔ ٚكؿ ام ايٗ ٛٔ 3كؿ ( 2اهتيبص)  ٚؿك
ٓٛكت ٣ـْ ٚرٛؿ ٞيش يه ام ايٗ ٔٛاكؿ ( 0اهتيبص) اعلام
ٔي ٌلؿؿ.
بقيه موارد از اين مستندات به اين شيوه ارزيابي
ميگردد كه:

ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٞل يه ام ٌٔتٙـات

(اهتيبص كبهل)  ٚؿك ٓٛكت ٣ـْ ٚرٛؿ آٟ٘ب (اهتيبص صفش)
اعلام ٔيٍلؿؿ.
 ثلكًي ٌٔتٙـات ٔلث ٙٛث ٝؿكٓـ
ايزبؿ يه ٔغي ٚوبكي ًبِٓ آًيجٟبي ٔلتج ٚثب وبك

ٓٛكت وٌل

ت٤ـاؿ آًيجٟبي رّـي ؿك يه ًبَ) ُبُٔ آًيجٟبي

٘بُي ام فل ٚكفتٗ ًٛمٖ  ٚآًيجٟبي ٘بُي اماُيبي تين(

ٔ ؾلد وٌل

ت٤ـاؿ ٔت ًٚٛوبكوٙبٖ تٕبْ ٚلت ؿك ٔ٤لٕ تٕبى

)پنُه ،پلًتبكأٌٖ ،ئ َٛؽٍ٘ٛيلي(

 ا٘ـامٌ ٜيلي ُبؽْ6 :اهتيبص
7

ؿك ٓٛكتيىٔ ٝيناٖ آًيجٟبي ٌناكٍ ُـ ٜوٕتل ام %4
ثبُـ 8:اهتيبص
ثلكًي ٌٔتٙـات ٔلث ٙٛث ٝا٘زبْ الـأبت
آالعي

 10اهتيبص

ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي ٚك ٍٚارلايي ثلاي
اكميبثي وبكوٙبٖ ام ٘٠ل ٛ٣أُ ؽٜل ٣بْ
ٔب٘ٙـ ٤ٗٚيت اًتٕ٤بَ ؿؽب٘يبت٤ٗٚ،يت
تغقي٤ٗٚ ،ٝيت كٚا٘ي-ارتٕب٣ي-
التٔبؿي ،صبلي ... ٚ

 10اهتيبص

ٚرٛؿ ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي ٚك ٍٚارلايي
ثلاي اكميبثي وبكوٙبٖ ام ٘٠ل ٛ٣أُ ؽٜل
ؽبّ ٔب٘ٙـ ثيٕبكاٖ ؿيبثتي ،إًٓي،
ثيٕبكي كيٛي ...

 10اهتيبص

آٔٛمٍ وبكوٙبٖ ثل اًبى اكميبثي
٘يبمٞبي ًالٔت ثلاي ٛ٣أُ ؽٜل ٣بْ

* ؿكٓـ وبكوٙبٖ اكميبثي ُـ ٜثلاي ٛ٣أُ ؽٜلٕٔٛ٣ي
ؿك عـالُ  ٕٝ٘ٛ٘ 10تٔبؿفي
ٓٛكت وٌل ت٤ـاؿ وّي وبكوٙبٖ ؿاكاي ُٛاٞـ ٔٛرٛؿ ؿك پل٘ٚـ ٜ
ٞبيِبٖ ٔجٙي ثل ايٗ و ٝاكميبثي ٛ٣أُ ؽٜل ُبُٔ اًتٕ٤بَ
ؿؽب٘يبت ،تغقي ٚ ٝثلاي آ ٟ٘ب ٓٛكت ٌلفت ٝاًت.

ٔؾلد وٌل ت٤ـاؿ وُ وبكوٙبٖ
ثيَ ام %75
 30اهتيبص
ثيَ ام %50
 20أتيبم
%25-50
 10أتيبم
ثب %1- 25
 2أتيبم
آٔٛمٍ وبكوٙبٖ ثل اًبى اكميبثي
٘يبمٞبي ًالٔت ثلاي ٛ٣أُ ؽٜل ؽبّ

ؿكٓـ وبكوٙبٖ اكميبثي ُـ ٜثلاي ٛ٣أُ ؽٜلؽبّ ؿك
عـالُ  ٕٝ٘ٛ٘ 10تٔبؿفي
ٓٛكت وٌل وبكوٙبٖ و ٝيتٛا٘ٙـ الـأبت المْ ثلاي ٔـيليت
ثيٕبكي ؽٛؿ كا ٘بْ ثجل٘ـ.

ٔؾلد وٌل

وّي ٝوبكوٙبٖ)ٕ٘(ٝ٘ٛ

ثيَ ام %75
 30اهتيبص
ثيَ ام %50
 20أتيبم
%25-50
 10أتيبم
8

ثب %1- 25
 2أتيبم

هصبحجِ:
نحوه امتيازدهي

سوال

ؿك ٓٛكتي و ٝتٕبٔي وبكوٙبٖ ٔٛكؿ ٔٔبعج ٝام ٘غ ٜٛتىٕيُ  ٚتـٚيٗ فلْ -
آيب وبكوٙبٖ ام ٘غ ٜٛتىٕيُ  ٚتـٚيٗ فلٟٔبي
 PDPآٌبٞي ؿاك٘ـ؟

ٞبي  PDPآٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ أتيبم وبُٔ ( 4اهتيبص) ،ؿك ٓٛكتي وٞ ٝيش
يه ام آٟ٘ب ام ٘غ ٜٛتىٕيُ  ٚتـٚيٗ فلٟٔبي

 PDPآٌبٞي ٘ـاُت ٝثبُٙـ

أتيبم ( ٚ )0ؿك ٓٛكت آٌبٞي ثلؽي ام آٟ٘ب ( 2اهتيبص) اؽتٔبّ ٔييبثـ
ؿك ٓٛكتي و ٝپلًٚ ُٙرٛؿ ٘٠بْ كٗبيت ًٙزي ام وبكوٙبٖ كا ؿك ثيٕبكًتبٖ
آيب پلًٚ ُٙرٛؿ ٘٠بْ كٗبيت ًٙزي ام وبكوٙبٖ
كا ؿك ثيٕبكًتبٖ  ٚا٘زبْ الـأبت ٔـاؽّ ٝاي ثل
اًبى آ٘لا تبييـ ٔي وٙٙـ؟

 ٚا٘زبْ الـأبت ٔـاؽّ ٝاي ثل اًبى آ٘لا تبييـ وٙٙـ

( 2.5اهتيبص) ،ؿك

ٓٛكتي و ٝپلً ُٙاٛال٣ي ام ٚرٛؿ ٘٠بْ كٗبيت ًٙزي ام وبكوٙبٖ ؿك
ثيٕبكًتبٖ ٘ـاُت ٝثبُٙـ ( 0اهتيبص)  ٚؿك ٓٛكت آٌبٞي ثلؽي ام آٟ٘ب

(1

اهتيبص) اعلام ٔي ٌلؿؿ.
آيب پلً ُٙرـيـاِٛكٚؿ آٔٛمُٟبي ا٘زبْ ُـٜ
(ُبُٔ :ؿكيبفت ُلط ٟٚبيف ؽٛؿ ،پٕفّت عبٚي
اٛال٣بت وّي  ٚاؽتٔبٓي ام ثيٕبكًتبٖ  ٚثؾَ
ٔغُ ف٤بِيت  ٚآٔٛمُٟبي ّٕ٣ي -وبكثلؿي ٔٛكؿ
٘يبم ؿك ؽٔ ١ٛ٘ ّٛوبك ؽٛؿ  ١ٛ٘ ٚثلؽٛكؿ ثب
ٔلار٤يٗ ثؾٔ ّٛوٛؿوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ) كا تبييـ
ٔيىٙٙـ؟

ؿك ٓٛكتي و ٝپلً ُٙرـيـاِٛكٚؿ  ،ؿكيبفت آٔٛمُٟبي المْ ؿك ثـٚ ٚكٚؿ كا
تبييـ ٕ٘بيٙـ ،أتيبم وبُٔ ( 5اهتيبص) ،ؿك ٓٛكتي و ٝپلً ُٙرـيـاِٛكٚؿ
اٛال٣ي ام ايٗ آٔٛمُٟب ٘ـاُت ٝثبُٙـ ( 0اهتيبص)  ٚؿك ٓٛكت اٛال ١ثلؽي ام
آٟ٘ب ( 2/5اهتيبص) اعلام ٔي ٌلؿؿ.

ٔٔبعج ٝثب ٘ 4فل ام وبكوٙبٖ ام ِيٌت ٌناكُبت (ثٔٛكت تٔبؿفي)

ؿكثبك ٜي آًيجٟبي

ٌناكٍ ُـ ٚ ٜالـأبت ا٘زبْ ُـ 16 ٜاهتيبص ٞل ٘فل  4أتيبم

ايزبؿ يه ٔغي ٚوبكي ًبِٓ

ٔٔبعج ٝثب ٘ 4فل ام وبكوٙبٖ ٛ٘٣و ٝثٔٛكت تٔبؿفي ا٘تؾبة ُـ ٜا٘ـ ٔجٙي ثل ايٙى ٝتٝٓٛ
 16أتيبم ٞل ٘فل 4
ٞبي المْ كار ٢ثٛ٣ ٝأُ ؽٜل ٣بْ  ٚيب ؽبّ كا ؿكيبفت ٕ٘ٛؿ ٜا٘ـ
أتيبم.

9

حاكميت باليني
مالك هاي پيشنهادي

زير مالك

جهت ارزيابي

امتياز
مالك

 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔ ٝكيني ٌٔٙزٓ آٔٛمُي ؿك مٔئ ٝٙـيليت ؽٜل  ٚاًتب٘ـاكؿٞبي اِنأي ايٕٙي
ثيٕبك ثبُـ

10

 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ًيٌتٓ حجت ؽٜب ثبُـ

10

 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي اًتلاتوي رٟت وب ،َٞعقف  ٚا٘تمبَ ؽٜل ثبُـ (ك)FMEA ٍٚ

20

 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔ ٝتغّيُ ؽٜبٞبي پنُىي ام ٛليك  RCAؿك ٔٛاكؿ عٛاؿث  SENTINELثبُـ

30

 ثيٕبكًتبٖ ثلاي يبؿٌيلي  ٚث ٝاُتلاوٍقاكي ٘تبيذ عبُٓ ام حجت ؽٜب  ٚتغّيُ آٖ ؿاكاي ثل٘بٔ ٝثبُـ

10

 A.1.1.1 ايٕٙي ثيٕبك ؿك ثيٕبكًتبٖ يه اِٛٚيت اًتلاتويه ٔي ثبُـ  ٚؿك لبِت ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تف٘يّي
ؿك عبَ ارلاًت.

11

 A .1.1.2 يىي ام وبكوٙبٖ ؿك ثيٕبكًتبٖ ثب اؽتيبكات المْ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٌٔئ ٚ َٛپبًؾٍٛي ثل٘بٔ ٝايٕٙي
ثيٕبك ٔٛٔٙة ٌلؿيـ ٜاًت .

10

ٔ A.1.1.3 ـيليت اكُـ ثيٕبكًتبٖ ثٛ٠ٙٔ ٝك ثٟجٛؿ فل ًٙٞايٕٙي ثيٕبك ُٙ ،بًبيي ؽٜلات ٔٛرٛؿ ؿك
ًيٌتٓ  ٚإ٣بَ ٔـاؽّ ٝرٟت اكتمبء فلٓتٟب ثٛٛ ٝك ٔ ٓ٠ٙثل٘بٔ ٝثبمؿيـٞبي ٔـيليتي ايٕٙي ثيٕبك كا ثٝ
ارلا ٔي ٌقاكؿ.
هذيشيت خطش ٍ ايوٌي 
 A .2.1.1 يىي ام ٔـيلاٖ ٔيب٘ي ثيٕبكًتبٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٕٞب ًٙٞوٙٙـ ٜف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت
ثيوبس
ؽٜل ٔٛٔٙة ُـ ٜاًت
 A .2.1.2 ثيٕبكًتبٖ رٌّبت ٔبٞيب٘ ٝوٕيتٔ ٝلي ٔ ٚيل كا ثٔٛكت ٔلتت ثلٌناك ٔي ٕ٘بيـ .
A. 4.1.1 ثيٕبكًتبٖ ٚرٛؿ تزٟينات ٗلٚكي كا تٕ٘يٗ ٔي ٕ٘بيـ .

10

9
10
10

 A.4.1.2 ثيٕبكًتبٖ ٗـ ٣ف٘ٛي ٔٙبًت ّٜٛٔ ٚة وّيًٚ ٝبيُ پنُىي ثب لبثّيت اًتفبؿٔ ٜزـؿ كا لجُ ام
وبكثلؿ تٕ٘يٗ ٔي ٕ٘بيـ .

10

 A.4.1.3 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ًٚبيُ  ٚتزٟينات وبفي ثٕٛ٠ٙك تٕ٘يٗ ٗـ٣ف٘ٛي  ٚاًتليّيناًي ٖٛفٛكي
ٔي ثبُـ

7

 A.5.1.1 رٟت اكائ ٝؽـٔبت ٔ ٚلالجت ٞبي ؿكٔب٘ي وبؿك ثبِيٙي عبئن ُلاي ٚت ًٚٛوٕيت ٝفي ٓالط ثٝ
ٓٛكت حبثت ٛٔ ٚلت اًتؾـاْ  ٚثىبك ٌٕبكؿٔ ٜي ُ٘ٛـ .

3

 B 2.1.1 پنُه لجُ ام ا٘زبْ ٞل ٌ ٝ٘ٛالـاْ ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي تٟبرٕي ؛ وّي ٝؽٜلات ٙٔ ،بفٚ ٢
ٛ٣اكٕ رب٘جي اعتٕبِي پلًٚيزل كا ث ٝثيٕبك تٗٛيظ ؿاؿ ٚ ٜثب ع٘ٛك ٠٘ ٚبكت پلًتبك ،ثيٕبك ثلٌ ٝكٗبيت
٘بٔ ٝكا أ٘بء ٔي ٕ٘بيـ .

10

 B 3.1.1 لجُ ام ا٘زبْ ٞل ٌ ٝ٘ٛپلًٚيزل ؿكٔب٘ي  ،تِؾئي  ٚآمٔبيٍِبٞي ،تزٛين ؿاك ٚ ٚيب تلاٌ٘فٛميٖٛ
ؽ ٚ ٖٛفلآٚكؿٞ ٜبي ؽ٘ٛي ،وّي ٝثيٕبكاٖ  ٚثٚ ٝيوٌ ٜلٞ ٜٚبي ؿك ٔ٤لٕ ؽٜل ٔٙزّٕٛ٘ ٝماؿاٖ  ،ثيٕبكاٖ
ؿصبك اؽتالالت ُٛٞيبكي ٚيب ًبِٕٙـاٖ عـالُ ثب ؿُٙ ٚبًُ ٝبُٔ ٘بْ ٘ ٚبْ ؽب٘ٛاؿٌي  ٚتبكيؼ تِٛـ

10

10

ُٙبًبيي ٛٔٚكؿ تإييـ للاكٔي ٌيل٘ـ ( ٞيش ٌبُٕ ٜبك ٜاتبق  ٚيب تؾت ثيٕبك يىي ام ايٗ ُٙبًٞ ٝب ٕ٘ي
ثبُـ) .
 c. 1.1.1 ثيٕبكًتبٖ ثٛ٠ٙٔ ٝك ا٣الْ اٜٗلاكي ٘تبيذ عيبتي آمٔبيِبت ،وب٘بَ ٞبي اكتجبٛي آماؿ پيَ
ثيٙي ولؿ ٜاًت.

10

 C1.1.2. ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي كٚاَ ٞبي ٕٜٔئٗ ثلاي ا٣الْ ٘تبيذ ٔٛ٤ل ٝتٌت ٞبي پبكاوّيٙيىي ث ٝثيٕبكاٖ
ث٤ـ ام تلؽيْ ٔي ثبُـ

10

 c.2.1.1 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔ ٝپيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ِٔتُٕ ثل صبكت ًبمٔب٘ي  ،ثل٘بٔٝ
ّٕ٣يبتي  ،كإٙٞبٞب  ٚوتبثض ٝكإٙٞب ٔي ثبُـ .

14

 C. 2.1.2 ثيٕبكًتبٖ تٕيني ٗ ،ـ ٣ف٘ٛي  ٚاًتليّيناًيٙٔ ٖٛبًت وّي ٝتزٟينات كا  ،ثب تإويـ ؽبّ ثل
ٚاعـٞب  ٚثؾَ ٞبي پل ؽٜل تٕ٘يٗ ٔي ٕ٘بيـ.

7

 c.3.1.1 ثيٕبكًتبٖ كإٙٞبٞبي ٔ٤تجلام رّٕ ٝكإٙٞبٞبي ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت كا ؿك مٔي ٝٙؽٚ ٖٛ
فلآٚكؿٞ ٜبي ؽ٘ٛي ايٕٗ ارلا ٔي ٕ٘بيـ .

10

 C.5.1.1 ثيٕبكًتبٖ ؿًتلًي ث ٝؿاكٞٚبي عيبتي كا ؿك تٕبٔي اٚلبت ُجب٘ ٝكٚم ( ً 24ب٣ت ) ٝتٕ٘يٗ
ٔي ٕ٘بيـ.

10

 D.2.1.1 ثيٕبكًتبٖ ثل اًبى ٔيناٖ ؽٜل  ،پٌٕب٘ـ ٞب كا ام ٔجـؤ تفىيه  ٚوـ ثٙـي كٍ٘ي ٔي ٕ٘بيـ .

5

D 2.1.2 ثيٕبكًتبٖ ام كإٙٞبٞب  ،ام رّٕ ٝكإٙٞبٞبي ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت  ،رٟت ٔـيليت ؿف٢
پٌٕب٘ـٞبي ٘ٛن تين  ٚثل٘ـ ٜتج٤يت ٔي ٕ٘بيـ

10

 ارتٙبة ام اتٔبَ ٘بؿكًت وبتتلٞب ٞ ِِٝٛ ٚب
 اكتجبٓ ٙغيظ وبكوٙبٖ ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي ؿك عيٗ تغٛيُ  ٚتغ َٛثيٕبك ٔبثيٗ ٌل ،ٜٚثؾَ ٔ ٚلاون
ؿكٔب٘ي
 تّفيك ؿاكٚيي

10
10
10

 وٙتلَ ٔغّٞ َ ٛبي اِىتلِٚيتي غّيٞ

10

 ارلاي الـاْ ؿكٔب٘ي ٓغيظ ؿك ٔٓ ٢ٗٛغيظ ثلاي ثيٕبكاٖ
ِٔبة
ٜ
 ؿاكٞٚبي ثب اًبٔي  ٚاُىبَ

10
10

 اًتفبؿ ٜام ًٚبيُ يىجبك ٔٔلف ؿك تنكيمبت
 اكتمبء ثٟـاُت ؿًت

10
10

11

هستٌذات الصم

نحوه امتياز دهي

استاندارد

مستندات

ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔٝ
كيني ٌٔٙزٓ آٔٛمُي ؿك
مٔئ ٝٙـيليت ؽٜل ٚ
اًتب٘ـاكؿٞبي اِنأي ايٕٙي
ثيٕبك ثبُـ

ٌٔ تٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلٌناكي رٌّبت آٔٛمُي
ٔـيليت ؽٜل ثلاي وّي ٝوبكوٙبٖ

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ثلٌناكي
رٌّبت آٔٛمُي ٔـيليت ؽٜل ثشاي  80تب %100
كبسكٌبى ،اهتيبص كبهل (  5اهتيبص)  ،ؿك ٓٛكت
ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ثشاي كوتش اص  %50كبسكٌبى ( 0
اهتيبص)  ٚؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ثشاي  50تب
 %80كبسكٌبى ( 2.5اهتيبص) اعلام ٔي ٌلؿؿ.

ٌٔ تٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلٌناكي رٌّبت آٔٛمُي
اًتب٘ـاكؿٞبي اِنأي ايٕٙي ثيٕبك ثلاي وّيٝ
وبكوٙبٖ

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ثلٌناكي
رٌّبت آٔٛمُي اًتب٘ـاكؿٞبي اِنأي ايٕٙي ثيوبس
5

ثشاي  80تب  %100كبسكٌبى ،اهتيبص كبهل (

اهتيبص) ،ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ثشاي  50تب
 %80كبسكٌبى (  2.5اهتيبص)  ٚؿك ٓٛكت ٚرٛؿ
ٌٔتٙـات ثشاي كوتش اص  %50كبسكٌبى (  0اهتيبص)
اعلام ٔي ٌلؿؿ.
تَجِٔ :زٕ ١ٛأتيبمي و ٝث ٝايٗ اًتب٘ـاكؿ تّ٤ك
ٔي ٌيلؿ 10 ،أتيبم اًت (  5أتيبم ث ٝاماي
ثلٌناكي رٌّبت آٔٛمُي ٔـيليت ؽٜل ثلاي وّيٝ
وبكوٙبٖ  5 ٚأتيبم ث ٝاماي ثلٌناكي رٌّبت
آٔٛمُي اًتب٘ـاكؿٞبي اِنأي ايٕٙي ثيٕبك ثلاي
وّي ٝوبكوٙبٖ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل حجت
ؽٜبٞبي پنُىي ؿك وّي ٝثؾِٟبي ثبِيٙي( ،

2

اهتيبص)  ٚؿك ٓٛكت ٣ـْ حجت آٖ ( 0اهتيبص) تّ٤ك
ٔي ٌيلؿ.

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل حجت ؽٜب
ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ًيٌتٓ
حجت ؽٜب ثبُـ

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ثبمؽٛكؿ ؽٜبٞبي حجت ُـ ٜثٝ
وبكوٙبٖ
 ثل٘بٔ ٝوب َٞؽٜبٞبي ثيٕبكًتبٖ

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ثبمؽٛكؿ
ؽٜبٞبي حجت ُـ ٜام ٞل ثؾَ ث ٝوّي ٝوبكوٙبٖ
( 2اهتيبص)  ٚؿك ٓٛكت ٣ـْ ثبمؽٛكؿ ث ٝآٟ٘ب
اهتيبص) تّ٤ك ٔي ٌيلؿ
 ؿك ٓٛكت تـٚيٗ ٚ ٚرٛؿ ثل٘بٔ ٝوب َٞؽٜبٞبي
پنُىي  4اهتيبص تّ٤ك ٔي ٌيلؿ.
تَجِ :ثل٘بٔ ٝوب َٞؽٜبٞبي ثيٕبكًتبٖ

12

(0

ثبيـ

ُبُٔ ثيبٖ ٘غ ٜٛرٕ ٢آٚكي ؽٜبٞبي ٞل ثؾَ،
ؿكيبفت ٌناكُبت ام وٕيتٔ ٝلي ٔ ٚيل ،ؿفتل
كًيـٌي ثُ ٝىبيبت  ٚغيلٕٞ ،ٜضٙيٗ ا٘تؾبة
ك ٍٚتغّيُ ؽٜبٞب  ٚا٘تؾبة ُي ٜٛثلؽٛكؿ ثب

ؽٜبٞب (پيٍِيلا٘ٚ ،ٝاوِٙي ٔ )...ٚي ثبُـ
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل اًتملاك ف٤بِيت ٞبي
پيٍِيلا٘ٔ ٝـيليت ؽٜل ؿك وّي ٝثؾِٟب

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل تغمك ٌبٟٔبي FMEA

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ت٤ييٗ
ف٤بِيتٟبي پيٍِيلا٘ ٝثلاي ٔمبثّ ٝثب ؽٜلات
ثبِيٙي ٔغتُٕ ؿك ٞل ثؾَ 5 ( ،اهتيبص) اؽتٔبّ
ٔي يبثـ

 ؿك ٓٛكت تغمك ٌبْ ٞبي

ُ( FMEAبُٔ

تِىيُ تيٓ (  1اهتيبص )ِٔ ،ؾْ ولؿٖ فلايٙـ يب

ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي اًتلاتوي
رٟت وب ،َٞعقف ٚ
ا٘تمبَ ؽٜل ثبُـ (كٍٚ
)FMEA

ًيٌتٓ تغت ٜٔبِ 1 ( ٝ٤اهتيبص ) ،فٟلًت ولؿٖ
عبالت ثبِم ٜٛؽٜب ثلاي ٞل يه ام آٟ٘ب (  1اهتيبص )،
ت٤ييٗ احلات ثبِم ٜٛثلٚم ٞليه ام ايٗ عبالت (

1

اهتيبص) ،ت٤ييٗ  ُّ٣ثلٚم ٞليه ام ؽٜبٞب (

1

اهتيبص) ،فٟلًت ولؿٖ وٙتلِٟبي ربكي ثٛ٠ٙٔ ٝك
ُٙبًبيي ٞليه ام ايٗ ؽٜبٞب (  1اهتيبص ) ،ت٤ييٗ
ٔيناٖ إٞيت ٞل كيٌه (

 1اهتيبص ) ٚارلاي

الـأبت پيٍِيلا٘ ٚ ٝآالعي (

 2اهتيبص ) ٚ

هجوَػبً  10اهتيبص ثلاي تغمك تٕبٔي ايٗ ٛٔ 9كؿ
ؿك ٘٠ل ٌلفتٔ ٝيِٛؿ.
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل حجت وّيٛٔ ٝاكؿ SENTINEL
 ٚثل٘بٔ ٝكيني ثلاي ا٘زبْ RCA

ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔٝ
تغّيُ ؽٜبٞبي پنُىي ام
ٛليك  RCAؿك ٔٛاكؿ
عٛاؿث  SENTINELثبُـ

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل حجت وّيٝ
ٔٛاكؿ  SENTINELام ٞل ثؾَ(.

 5اهتيبص

ٚ رٛؿ ٓٛكت رٌّبت ٔجٙي ثل تِىيُ تيٓ
آٔٛمٍ ؿيـٛ multidisciplinary ٜجك ِٔٛتي
ٔـيب ثٛٛ ٝك ٔٓ٠ٙ

اختصبظ هي يبثذ)

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل رٕ٤أٚكي ٍ٘ ٚبُت اٛال٣بت

SENTINELحجت ُـ 5 (.ٜاهتيبص اختصبظ هي

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ُٙبًبيي ٌٔبيُ ٔلتج ٚثب
ٔلالجت يب ؽـٔت
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل تغّيُ عبؿحُٙ ،ٝبًبيي
ٛ٣أُ ؿؽيُ ؿك عبؿح ُّ٣ ٚ ٝكيِ ٝاي

ٌٔ تٙـات عبٚي اكائ ٝكا ٜعّٟب  ٚپيِٟٙبؿات
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ارلاي كا ٜعّٟب

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ
تغّيُ كيِ ٝاي ٚلبي )RCA ( ٢ثلاي وّيٛٔ ٝاكؿ
يبثذ)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ RCA
ثٜٛك وبُٔ  ٚتغمك تٕبٔي ٔلاعُ آٖ (ُبُٔ:
تِىيُ تيٓ آٔٛمٍ ؿيـmulti disciplinary ٜ
ٛجك ِٔٛتي ٔـيب(  1اهتيبص)  ،رٕ ٢آٚكي ٍ٘ ٚبُت
اٛال٣بت (  1اهتيبص) ُٙ ،بًبيي ٌٔبيُ ٔلتج ٚثب

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ٌناكٍ تغميك

ٔلالجت يب ؽـٔت (  2اهتيبص)  ،تغّيُ عبؿحٚ ٝ
ُٙبًبيي ٛ٣أُ ؿؽيُ ؿك عبؿح 5 ( ٝاهتيبص)  ،اكائٝ
كا ٜعّٟب  ٚپيِٟٙبؿات (  3اهتيبص)  ،ارلاي كا ٜعُ
( 2اهتيبص) ُٛ٘ ٚتٗ ٌناكٍ تغميك (  1اهتيبص) ٚ
هجوَػبً  15اهتيبص اؽتٔبّ ٔي يبثـ.

ثيٕبكًتبٖ ثلاي يبؿٌيلي   ٚؽِٔ ٚي  ٚكُٟٚبي ارلايي ؿك كاث ٜٝثب
ث ٝاُتلان ٌقاكي ٘تبيذ يبؿٌيلي  ٚث ٝاُتلان ٌقاكي ٘تبيذ عبُٓ ام حجت
عبُٓ ام حجت ؽٜب ٚ
ؽٜب  ٚتغّيُ ؿك ؿاؽُ  ٚؽبكد ثيٕبكًتبٖ
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 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  ٚكُٟٚبي ارلايي ؿك
كاث ٜٝثب يبؿٌيلي  ٚث ٝاُتلان ٌقاكي ٘تبيذ عبُٓ
ام حجت ؽٜب  ٚتغّيُ آٖ ؿك ؿاؽُ  ٚؽبكد

تغّيُ آٖ ؿاكاي ثل٘بٔٝ
ثبُـ

ثيٕبكًتبٖ 6(.اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
 تٛر :ٝثلاي ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي ؿك كاث ٜٝثب
يبؿٌيلي  ٚث ٝاُتلان ٌقاكي ٘تبيذ عبُٓ ام حجت
ؽٜب  ٚتغّيُ آٖ ؿك ؿاؽُ  ٚؽبكد ثيٕبكًتبٖ ( 3
اهتيبص)  ٚثلاي ٚرٛؿ كُٟٚبي ارلايي ؿك كاث ٜٝثب
يبؿٌيلي  ٚث ٝاُتلان ٌقاكي ٘تبيذ عبُٓ ام حجت
ؽٜب  ٚتغّيُ آٖ ٘ين ( 3اهتيبص) ؿك ٘٠ل ٌلفتٔ ٝي
ُٛؿ.


 ايٕٙي ثيٕبك ؿك ثل٘بٔ ٝاًتلاتويه ثيٕبكًتبٖ
ِغبُ ٝـ ٚ ٜعبئن اِٛٚيت ٔي ثبُـ

 اٌل ايٕٙي ثيٕبك ؿك ثل٘بٔ ٝاًتلاتويه ثيٕبكًتبٖ
ِغبُ ٝـ ٚ ٜعبئن

اِٛٚيت ٔي ثبُـ ( 2اهتيبص

اختصبظ هي يبثذ)
ٚ رٛؿ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تف٘يّي ربكي (ؿك عبَ
ارلاء) ؿك اكتجب ٙثب  19اًتب٘ـاكؿ اِنأي ايٕٙي
ثيٕبك ؿك ثيٕبكًتبٖ

 اٌل ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تف٘يّي ربكي (ؿك عبَ
ارلاء) ؿك اكتجب ٙثب  19اًتب٘ـاكؿ اِنأي ايٕٙي
ثيٕبك ؿك ثيٕبكًتبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ

( 2اهتيبص

اختصبظ هي يبثذ)
 A.1.1.1ايٕٙي ثيٕبك ؿك
ثيٕبكًتبٖ يه اِٛٚيت
اًتلاتويه ٔي ثبُـ  ٚؿك
لبِت ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي
تف٘يّي ؿك عبَ ارلاًت .

 رـ َٚمٔبٖ ثٙـي ُـ ٜرٟت ؿًتيبثي ث ٝاٞـاف
ٔلتج ٚث 19 ٝاًتب٘ـاكؿ اِنأي ايٕٙي ثيٕبك ؿك
ثيٕبكًتبٖ

 اٌلرـ َٚمٔبٖ ثٙـي ُـ ٜرٟت ؿًتيبثي ثٝ
اٞـاف ٔلتج ٚث 19 ٝاًتب٘ـاكؿ اِنأي ايٕٙي ثيٕبك
ؿك ثيٕبكًتبٖ ٔٛرٛؿ اًت ( 1اهتيبص اختصبظ
هي يبثذ)

ٌ ناكٍ ٔىتٛة پبيَ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثٛٓ ٝكت
ًٔ ٝب ٜيىجبك

 اٌل ٌناكٍ ٔىتٛة پبيَ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثٝ
ٓٛكت ًٔ ٝب ٜيىجبك ؿك ثيٕبكًتبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ (1
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

 الـاْ آالعي ؿك ؽٔٞ ّٛل يه ام اٞـاف وٝ
ؿك ثبم ٜمٔب٘ي ٔٛكؿ ٘٠ل لبثُ ؿًتيبثي ٕ٘ي ثبُٙـ

 اٌلالـاْ آالعي ؿك ؽٔٞ ّٛل يه ام اٞـاف
و ٝؿك ثبم ٜمٔب٘ي ٔٛكؿ ٘٠ل لبثُ ؿًتيبثي ٕ٘ي
ثبُٙـ ٓٛكت ٌلفت ٝثبُـ ( 2اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

. ؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ثؾَ
ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ارلاي اًتب٘ـاكؿٞبي
اِنأي ايٕٙي ثيٕبك ٜٙٔ ،جك ثل ٌناكٍ پيِلفت
ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثبُـ.

 اٌلؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ
ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ارلاي
اًتب٘ـاكؿٞبي اِنأي ايٕٙي ثيٕبك ٜٙٔ ،جك ثل
ٌناكٍ پيِلفت ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثبُـ 4 ( .اهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)

 A .1.1.2يىي ام وبكوٙبٖ
ؿك ثيٕبكًتبٖ ثب اؽتيبكات
المْ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٌٔئٚ َٛ

 اثال /٥عىٓ ا٘تٔبة وبكُٙبى ٌٔئ َٛايٕٙي
ثيٕبكثب أ٘بء كيبًت ثيٕبكًتبٖ و ٝؿك آٖ تفٛيٖ
اؽتيبك وبفي ٘ ٚين پبًؾٍٛئي ث ٝثبالتليٗ ٔمبْ ؿك
ثيٕبكًتبٖ ليـ ُـ ٜثبُـ ٕٗٗ( .كُٛ٘ٚت ثٝ
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 اٌل اثال /٥عىٓ ا٘تٔبة وبكُٙبى ٌٔئ َٛايٕٙي
ثيٕبكثب أ٘بء كيبًت ثيٕبكًتبٖ و ٝؿك آٖ تفٛيٖ
اؽتيبك وبفي ٘ ٚين پبًؾٍٛئي ث ٝثبالتليٗ ٔمبْ ؿك
ثيٕبكًتبٖ ليـ ُـ ٜثبُـ ٕٗٗ( .كُٛ٘ٚت ثٝ

پبًؾٍٛي ثل٘بٔ ٝايٕٙي

تٕبٔي ٚاعـٞب)

تٕبٔي ٚاعـٞب( 4اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ثيٕبك ٔٛٔٙة ٌلؿيـ ٜاًت ُ لط ٟٚبيف ٔ ٚبٔٛكيت ٞبي وبكُٙبى ٌٔئَٛ
ايٕٙي ث ٝتبييـ كيبًت ثيٕبكًتبٖ وٗ ٝلٚكي اًت
عـالُ ُبُٔ ٔٛاكؿ اثالغي ٚماكت ٔتج ١ٛثبُـ

 اٌل ُلط ٟٚبيف ٔ ٚبٔٛكيت ٞبي وبكُٙبى
ٌٔئ َٛايٕٙي ث ٝتبييـ كيبًت ثيٕبكًتبٖ ٜٔبثك ثب
عـالُ ٔٛاكؿاثالغي ٚماكت ثٟـاُت ،
ٔٛرٛؿاًت( 2اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ٔٔ بعج ٝثب وبكُٙبى ٌٔئ َٛايٕٙي ثيٕبك
ٚوبكوٙبٖ ٔؤيـ تفٛيٖ اؽتيبكات ٔتٙبًت ثب ُلط
ٟٚبيف ٚي ٔي ثبُـ

 اٌل ٔٔبعج ٝثب وبكُٙبى ٌٔئ َٛايٕٙي ثيٕبك
ٚوبكوٙبٖ ٔؤيـ تفٛيٖ اؽتيبكات ٔتٙبًت ثب ُلط
ٟٚبيف ٚي ٔي ثبُـ ( 4اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

ُ لاي ٚاعلام ٓالعيت وبكُٙبى ٌٔئ َٛايٕٙي
ثيٕبك

 اٌل ُلاي ٚاعلام ٓالعيت وبكُٙبى ٌٔئَٛ
ايٕٙي ثيٕبك ٜٔبثك ثب عـالُ ٔٛاكؿاثالغي ٚماكت
ثٟـاُت ٛٔ ،رٛؿاًت ( 2اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثبمؿيـٞبي
ٔـيليتي ايٕٙي ثيٕبك

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثبمؿيـٞبي
ٔـيليتي ايٕٙي ثيٕبك ( 2اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

ٔ A.1.1.3ـيليت اكُـ
ثيٕبكًتبٖ ثٛ٠ٙٔ ٝك ثٟجٛؿ
فل ًٙٞايٕٙي ثيٕبك ،
ُٙبًبيي ؽٜلات ٔٛرٛؿ
ؿك ًيٌتٓ  ٚإ٣بَ ٔـاؽّٝ
رٟت اكتمبء فلٓتٟب ثٝ
ٛٛك ٔ ٓ٠ٙثل٘بٔٝ
ثبمؿيـٞبي ٔـيليتي ايٕٙي
ثيٕبك كا ث ٝارلا ٔي ٌقاكؿ

 ثل٘بًٔ ٝبِيب٘ ٝثبمؿيـٞبي ٔـيليتي ايٕٙي ثيٕبك ام
ثؾَ ٞبي ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي

ٔـيلاٖ ٔيب٘ي
ثيٕبكًتبٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ
ٕٞب ًٙٞوٙٙـٜ
ف٤بِيت ٞبي ايٕٙي
ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل

ام ثؾَ ٞبي ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ( 1اهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)

ٌ ناكٍ ٞب ٛٓ /كت رٌّبت ثبمؿيـ ٔـيليتي
ايٕٙي ثيٕبكٔجٙي ثل الـأبت آالعي  ٚثبمؽٛكا٘ـ
ث ٝوبكوٙبٖ

ث ٝوبكوٙبٖ ( 1اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ٚ رٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل تٕبى ثب وبكوٙبٖ رٟت
اكائ ٝثبمؽٛكؿ (ُٕبك ٜتّفٗ  ،آؿكى پٌت
اِىتل٘ٚيه ،ثبمؽٛكا٘ـ ٔىتٛة يب اِىتل٘ٚيه )... ٚ

 اٌل ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل تٕبى ثب وبكوٙبٖ رٟت
اكائ ٝثبمؽٛكؿ (ُٕبك ٜتّفٗ  ،آؿكى پٌت
اِىتل٘ٚيه ،ثبمؽٛكا٘ـ ٔىتٛة يب اِىتل٘ٚيه )... ٚ

 اٌلٌناكٍ ٞب ٛٓ /كت رٌّبت ثبمؿيـ ٔـيليتي
ايٕٙي ثيٕبكٔجٙي ثل الـأبت آالعي  ٚثبمؽٛكا٘ـ

ٔٛرٛؿاًت( 1اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
ِٔ بٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ثؾَ ٞب
ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ٔؤيـ ا٘زبْ ثبمؿيـ
ٔـيليتي ايٕٙي ثيٕبكٔجٙي ٜٔٙجك ثل ثل٘بًٔ ٝبِيب٘ٝ
ثبُـ

 A .2.1.1يىي ام

 ثل٘بًٔ ٝبِيب٘ ٝثبمؿيـٞبي ٔـيليتي ايٕٙي ثيٕبك

 اثال / ٥عىٓ وبكُٙبى ٕٞب ًٙٞوٙٙـ ٜف٤بِيت
ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل ثب أ٘بء كيبًت
ثيٕبكًتبٖ و ٝؿك آٖ ًٌّّٔ ٝلاتت پبًؾٍٛئي ليـ
ُـ ٜثبُـ ٕٗٗ( .كُٛ٘ٚت ث ٝتٕبٔي ٚاعـٞب)

ِٔ بٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ثؾَ ٞب
ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ٔؤيـ ا٘زبْ ثبمؿيـ
ٔـيليتي ايٕٙي ثيٕبكٔجٙي ٜٔٙجك ثل ثل٘بٔٝ
ًبِيب٘ ٝثبُـ( 4اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
. اثال / ٥عىٓ وبكُٙبى ٕٞب ًٙٞوٙٙـ ٜف٤بِيت
ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل ثب أ٘بء كيبًت
ثيٕبكًتبٖ و ٝؿك آٖ ًٌّّٔ ٝلاتت پبًؾٍٛئي ليـ
ُـ ٜثبُـ ٕٗٗ( .كُٛ٘ٚت ث ٝتٕبٔي ٚاعـٞب) (2
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ُ لط ٟٚبيف ٔ ٚبٔٛكيت ٞبي وبكُٙبى ٕٞبُ  ًٙٞلط ٟٚبيف ٔ ٚبٔٛكيت ٞبي وبكُٙبى
وٙٙـ ٜف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل ثٕٞ ٝب ًٙٞوٙٙـ ٜف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٚ
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ٔٛٔٙة ُـ ٜاًت

تبييـ كيبًت ثيٕبكًتبٖ وٗ ٝلٚكي اًت عـالُ
ُبُٔ ٔٛاكؿ فيُ ثبُـ

ٔـيليت ؽٜل ث ٝتبييـ كيبًت ثيٕبكًتبٖ وٝ
عـالُ ُبُٔ ٔٛاكؿاثالغي ٚماكت ثٟـاُت  ،ثبُـ
( 1اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ِٔ بٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
 اٌل ٔٔبعج ٝثب وبكُٙبى ٕٞب ًٙٞوٙٙـٜ
ثيٕبكًتب٘ي ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكُٙبى ٕٞب ًٙٞوٙٙـٜ
ف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل ٚوبكوٙبٖ
ف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل ٚوبكوٙبٖ
ٔؤيـ تفٛيٖ اؽتيبكات ٔتٙبًت ثب ُلط ٟٚبيف ٚي
ٔؤيـ تفٛيٖ اؽتيبكات ٔتٙبًت ثب ُلط ٟٚبيف ٚي
ٔي ثبُـ( 4اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
ٔي ثبُـ
ُ لاي ٚاعلام ٓالعيت وبكُٙبى ٕٞب ًٙٞوٙٙـُ  ٜلاي ٚاعلام ٓالعيت وبكُٙبى ٕٞبًٙٞ
وٙٙـ ٜف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل
ف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل
ٜٔبثك ثب عـالُ ٔٛاكؿاثالغي ٚماكت ثٟـاُت ،
ٔٛرٛؿاًت( 2اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ٔ٤يٗ رٟت
ثلكًي ٔٛاكؿ ٔلي ٔ ٚيل ِّٛ٤ٔ ٚيت ٞب

 اٌل ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ٔ٤يٗ رٟت
ثلكًي ٔٛاكؿ ٔلي ٔ ٚيل ِّٛ٤ٔ ٚيت ٞب ٔٛرٛؿ
اًت ( 2اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

A.2.1.2ثيٕبكًتبٖ
رٌّبت ٔبٞيب٘ٝ
وٕيتٔ ٝلي ٔ ٚيل كا
ثٔٛكت ٔلتت ثلٌناك
ٔي ٕ٘بيـ .

ٛٓ كت رٌّبت يه ًبِ ٝاؽيل وٕيتٔ ٝلي ٔٚيل
ِّٛ٤ٔ ٚيت ٞب و ٝثٛٓ ٝكت ٔبٞب٘ٔ ٚ ٝلتت ثلٌناك
ُـ ٜثبُـ (ٓٛكت رٌّبت ثبيٌتي ٚارـ اًبٔي
ُلوت وٙٙـٌبٖ ٚأ٘ب آ٘بٖ ثبُـ).

 اٌلٛٓ.كت رٌّبت يه ًبِ ٝاؽيل وٕيتٔ ٝلي
ٔٚيل ِّٛ٤ٔ ٚيت ٞب و ٝثٛٓ ٝكت ٔبٞب٘ٔ ٚ ٝلتت
ثلٌناك ُـ ٜثبُـ (ٓٛكت رٌّبت ثبيٌتي ٚارـ
اًبٔي ُلوت وٙٙـٌبٖ ٚأ٘ب آ٘بٖ ثبُـ) ٛٔ ،رٛؿ
ٔي ثبُـ(  2اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

. ثلكًي تٕبْ ٔٛاكؿ ٔلي ٔ ٚيل ِّٛ٤ٔ ٚيت ٞبي
وٛؿوبٖ ميل (ً )5بَ ٔ ٚبؿكاٖ ثبكؿاك ٚتٕبٔي ٔٛاكؿ
ؿيٍل ثل اًبى ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي
ثيٕبكًتبٖ.

 اٌلثلكًي تٕبْ ٔٛاكؿ ٔلي ٔ ٚيل ِّٛ٤ٔ ٚيت
ٞبي وٛؿوبٖ ميل (ً )5بَ ٔ ٚبؿكاٖ ثبكؿاك ٚتٕبٔي
ٔٛاكؿ ؿيٍل ثل اًبى ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي
ارلايي ثيٕبكًتبٖ ٔٛرٛؿ ثبُـ( 3اهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)

ٚ رٛؿ ٌٔتٙـات پيٍيلي ؿك رٌّبت ث٤ـي ٚ
الـاْ آالعي ثل اًبى ٘تبيذ رٌّبت ثلٌناك ُـٜ
وٕيتٔ ٝلي ٔ ٚيل ِّٛ٤ٔ ٚيت

 اٌل ٌٔتٙـات پيٍيلي ؿك رٌّبت ث٤ـي  ٚالـاْ
آالعي ثل اًبى ٘تبيذ رٌّبت ثلٌناك ُـ ٜوٕيتٝ
ٔلي ٔ ٚيل ِّٛ٤ٔ ٚيت ٔٛرٛؿ اًت ثبُـ( 3اهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)

A. 4.1.1ثيٕبكًتبٖ
ٚرٛؿ تزٟينات
ٗلٚكي كا تٕ٘يٗ ٔي
ٕ٘بيـ

. فٟلًت تزٟينات ًٚ ٚبيُ ٗلٚكي ًبِٓ ٔٛرٛؿ  اٌلفٟلًت تزٟينات ًٚ ٚبيُ ٗلٚكي ًبِٓ
رٟت اكائ ٝؽـٔبت ٗلٚكي  ٚپيَ ثيٙي تزٟينات ٔٛرٛؿ رٟت اكائ ٝؽـٔبت ٗلٚكي  ٚپيَ ثيٙي
ًٚ ٚبيُ ربيٍنيٗ
تزٟينات ًٚ ٚبيُ ربيٍنيٗ ٔٛرٛؿ اًت ثبُـ(1
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
 فٟلًت ًٚبيُ ٔٔلفي ٗلٚكي ثل اًبى ٔيناٖ
ٔٔلف

 اٌل فٟلًت ًٚبيُ ٔٔلفي ٗلٚكي ثل اًبى
ٔيناٖ ٔٔلف ٔٛرٛؿ اًت ثبُـ( 1اهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)

 ؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
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 اٌلؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي

ثيٕبكًتب٘ي فٟلًت تزٟينات ًٚ ٚبيُ ٗلٚكي
ًبِٓ ٜٔبثك ثب تزٟينات ًٚ ٚبيُ ٔٛرٛؿ ثبُـ ٚ
پيَ ثيٙي تزٟينات ًٚ ٚبيُ ربيٍنيٗ ًٚ ٚبيُ
ٔٔلفي ٘ين ُـ ٜثبُـ.

ثيٕبكًتب٘ي فٟلًت تزٟينات ًٚ ٚبيُ ٗلٚكي
ًبِٓ ٜٔبثك ثب تزٟينات ًٚ ٚبيُ ٔٛرٛؿ ثبُـ ٚ
پيَ ثيٙي تزٟينات ًٚ ٚبيُ ربيٍنيٗ ًٚ ٚبيُ
ٔٔلفي ٘ين ُـ ٜثبُـ( 4اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

ٔٔ بعج ٝثب وبكوٙبٖ ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ٔؤيـ ٣ـْ تبؽيل ؿك اكائ ٝؽـٔبت ثٝ
ّ٣ت فمـاٖ  ٚيب وٕجٛؿ ًٚبيُ ٔٔلفي  ٚيب ٘بكًبيي
تزٟينات ثبُـ

 اٌلٔٔبعج ٝثب وبكوٙبٖ ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ٔؤيـ ٣ـْ تبؽيل ؿك اكائ ٝؽـٔبت ثٝ
ّ٣ت فمـاٖ  ٚيب وٕجٛؿ ًٚبيُ ٔٔلفي  ٚيب
٘بكًبيي تزٟينات ثبُـ( 4اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثلاي ٗـ٣ف٘ٛي ٚ
اًتليّيناًي ٖٛوّيًٚ ٝبيُ پنُىي ثب لبثّيت
اًتفبؿٔ ٜزـؿ ثٚ ٝيو ٜؿك ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
تِؾيْ ؿكٔب٘ي پل ؽٜل

 اٌلؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثلاي
ٗـ٣ف٘ٛي  ٚاًتليّيناًي ٖٛوّيًٚ ٝبيُ پنُىي ثب
لبثّيت اًتفبؿٔ ٜزـؿ ثٚ ٝيو ٜؿك ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ
ٞبي تِؾيْ ؿكٔب٘ي پل ؽٜل ٔٛرٛؿ ثبُـ (2
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

 A.4.1.2ثيٕبكًتبٖ
ٗـ ٣ف٘ٛي ٔٙبًت ٚ
ّٜٔٛة وّيًٚ ٝبيُ
پنُىي ثب لبثّيت
اًتفبؿٔ ٜزـؿ كا لجُ
ام وبكثلؿ تٕ٘يٗ ٔي
ٕ٘بيـ

ِٔ بٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ٚرٛؿ ًٚبيُ
پنُىي ثب لبثّيت اًتفبؿٔ ٜزـؿ ربيٍنيٗ ؿك
ٓٛكت ٔٛار ٟٝثب ٔٛاكؿ اٜٗلاكي كا تبييـ ٕ٘بيـ

 اٌل ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ٚرٛؿ ًٚبيُ
پنُىي ثب لبثّيت اًتفبؿٔ ٜزـؿ ربيٍنيٗ ؿك
ٓٛكت ٔٛار ٟٝثب ٔٛاكؿ اٜٗلاكي كا تبييـ ٕ٘بيـ(4
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ِٔ بٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ك ٍٚارلا
ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب ثبُـ

 اٌلؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ك ٍٚارلا
ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب ثبُـ ( 4اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثلاي
اًتليّيناًي ٖٛفٛكي


 اٌلؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثلاي
اًتليّيناًي ٖٛفٛكي ٔٛرٛؿ ثبُـ ( 2اهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)

 فٟلًت ًٚبيُ  ٚتزٟينات ٗلٚكي رٟت
اًتليّيناًي ٖٛفٛكي

 فٟلًت ًٚبيُ  ٚتزٟينات ٗلٚكي رٟت
اًتليّيناًي ٖٛفٛكي ٔٛرٛؿ ثبُـ ( 1اهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)

 ؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ك ٍٚارلا
ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب ثبُـ

 اٌل ؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ك ٍٚارلا
ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب ثبُـ( 4اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

 A.5.1.1رٟت اكائٝ
ؽـٔبت ٔ ٚلالجت

 پل٘ٚـ ٜوبكٌنيٙي پنُىبٖ ٚارـ پلٚا٘ ٝپنُىي
ٕٔٛ٣ي ٚتبييـي ٝؿاٍِ٘ب ٜؿك اكتجب ٙثب ٔـكن
ؿوتلاي تؾٔٔي  ٚفٛق تؾٔٔي ٔي ثبُـ
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 پل٘ٚـ ٜوبكٌنيٙي پنُىبٖ ٚارـ پلٚا٘ ٝپنُىي
ٕٔٛ٣ي ٚتبييـي ٝؿاٍِ٘ب ٜؿك اكتجب ٙثب ٔـكن
ؿوتلاي تؾٔٔي  ٚفٛق تؾٔٔي ٔي ثبُـ(2

ٞبي ؿكٔب٘ي وبؿك



ثبِيٙي عبئن ُلايٚ

 پل٘ٚـ ٜوبكٌنيٙي وّي ٝوبكوٙبٖ علف ثٟـاُتي
ؿكٔب٘ي ٚارـ ٌٛاٞي ٘بٔٞ ٝبي تغٔيّي فيلثٚ
ٚتبييـي ٝؿاٍِ٘بٔ ٜي ثبُـ

ت ًٚٛوٕيت ٝفي
ٓالط ثٛٓ ٝكت حبثت

اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
 پل٘ٚـ ٜوبكٌنيٙي وّي ٝوبكوٙبٖ علف ثٟـاُتي
ؿكٔب٘ي ٚارـ ٌٛاٞي ٘بٔٞ ٝبي تغٔيّي فيلثٚ
ٚتبييـي ٝؿاٍِ٘ب ٜثبُـ( 1اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

ٛٔ ٚلت اًتؾـاْ ٚ
ثىبك ٌٕبكؿٔ ٜي ُ٘ٛـ
.

 B 2.1.1پنُه لجُ
ام ا٘زبْ ٞل ٌ ٝ٘ٛالـاْ
ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي

ِ يٌت الـأبت ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي تٟبرٕي ؿك
ثيٕبكًتبٖ

ٛ٣اكٕ رب٘جي
اعتٕبِي پلًٚيزل كا
ث ٝثيٕبك تٗٛيظ ؿاؿٜ
 ٚثب ع٘ٛك ٠٘ ٚبكت
پلًتبك ،ثيٕبك ثلٌٝ
كٗبيت ٘بٔ ٝكا أ٘بء
ٔي ٕ٘بيـ .

ثيٕبكًتبٖ ٔٛرٛؿ ثبُـ( 1اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

ٚ رٛؿ ٌٔتٙـات آٔٛمٍ  ٚاٛال ١كًب٘ي ث ٝوّيٝ
پنُىبٖ ٔ٤بِذ ثيٕبكاٖ ؿك اكتجب ٙثب ايٗ فلآيٙـ

تٟبرٕي ؛ وّيٝ
ؽٜلات ٙٔ ،بفٚ ٢

ِ. يٌت الـأبت ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي تٟبرٕي ؿك

 اٌلٌٔتٙـات آٔٛمٍ  ٚاٛال ١كًب٘ي ث ٝوّيٝ
پنُىبٖ ٔ٤بِذ ثيٕبكاٖ ؿك اكتجب ٙثب ايٗ فلآيٙـ
ٔٛرٛؿ ثبُـ( 1اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

. ؿك ثلكًي  ٚثبمثيٙي  ،پل٘ٚـٞ ٜبي پنُىي
ثيٕبكاٖ ثٌتلي ثلٌ ٝكٗبيت ثيٕبك ٚارـ ثٝ
تٗٛيغبت پيلأ ٖٛوّي ٝؽٜلات ٙٔ ،بفٛ٣ ٚ ٢اكٕ
رب٘جي اعتٕبِي ٞل ٌ ٝ٘ٛالـاْ ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي
تٟبرٕي  ٚؿكٔبٖ ٞبي ربيٍنيٗ  ٚأ٘بء ثيٕبكٚ
ُبٞـ( يىي ام ٚاثٌتٍبٖ ؿكر ٝيه ثيٕبك) ٔي ثبُـ

 اٌل ؿك ثلكًي  ٚثبمثيٙي  ،پل٘ٚـٞ ٜبي پنُىي
ثيٕبكاٖ ثٌتلي ثلٌ ٝكٗبيت ثيٕبك ٚارـ ثٝ
تٗٛيغبت پيلأ ٖٛوّي ٝؽٜلات ٙٔ ،بفٛ٣ ٚ ٢اكٕ
رب٘جي اعتٕبِي ٞل ٌ ٝ٘ٛالـاْ ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي
تٟبرٕي  ٚؿكٔبٖ ٞبي ربيٍنيٗ  ٚأ٘بء ثيٕبكٚ
ُبٞـ( يىي ام ٚاثٌتٍبٖ ؿكر ٝيه ثيٕبك) ثبُـ(4
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

 ؿك ٔٔبعج ٝثٛٓ ٝكت تٔبؿفي ثيٕبكاٖ ام
ؽٜلات ٙٔ ،بفٛ٣ ٚ ٢اكٕ رب٘جي اعتٕبِي  ٚؿكٔبٖ
ٞبي ربيٍنيٗ الـاْ ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي تٟبرٕي
ؽٛؿ ٔ ٢ّٜثٛؿ ٚ ٜثيٕب كأ٘بء ؽٛؿ  ٚيب ُ ٚبٞـ(
يىي ام ٚاثٌتٍبٖ ؿكر ٝيه ثيٕبك) كا تبييـ ٕ٘بيـ

 اٌل.ؿك ٔٔبعج ٝثٛٓ ٝكت تٔبؿفي ثيٕبكاٖ ام
ؽٜلات ٙٔ ،بفٛ٣ ٚ ٢اكٕ رب٘جي اعتٕبِي  ٚؿكٔبٖ
ٞبي ربيٍنيٗ الـاْ ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي تٟبرٕي
ؽٛؿ ٔ ٢ّٜثٛؿ ٚ ٜثيٕب كأ٘بء ؽٛؿ  ٚيب ُ ٚبٞـ(
يىي ام ٚاثٌتٍبٖ ؿكر ٝيه ثيٕبك) كا تبييـ
ٕ٘بيـ( 4اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

B 3.1.1لجُ ام ا٘زبْ
ٞل ٌ ٝ٘ٛپلًٚيزل
ؿكٔب٘ي  ،تِؾئي ٚ
آمٔبيٍِبٞي ،تزٛين
ؿاك ٚ ٚيب تلاٌ٘فٛميٖٛ
ؽ ٚ ٖٛفلآٚكؿٞ ٜبي
ؽ٘ٛي ،وّي ٝثيٕبكاٖ ٚ
ثٚ ٝيوٌ ٜلٞ ٜٚبي ؿك

 ؽِٔ ٚي ُٙبًبيي ٛٞيت ثيٕبك

. اٌل ؽِٔ ٚي ُٙبًبيي ٛٞيت ثيٕبك ٔٛرٛؿ
ثبُـ( 1اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

 ؿًتٛكاُِٙ ُٕ٤بًبيي ٓغيظ ثيٕبكاٖ ؽبّ
ثيٕبكًتبٖ ( ٗلٚكي اًت ؿًتٛكاُِ ُٕ٤بُٔ
عـالُ ٔٛاكؿ ٔٙـكد ؿك ؿًتٛكاُِٙ ُٕ٤بًبيي
ٓغيظ ثيٕبكاٖ اثالغي ام ًٛي ٚماكت ثٟـاُت
ؿكٔبٖ  ٚآٔٛمٍ پنُىي ) ثبُـ

 اٌل ؿًتٛكاُِٙ ُٕ٤بًبيي ٓغيظ ثيٕبكاٖ (
ٗلٚكي اًت ؿًتٛكاُِ ُٕ٤بُٔ عـالُ ٔٛاكؿ
ٔٙـكد ؿك ؿًتٛكاُِٙ ُٕ٤بًبيي ٓغيظ ثيٕبكاٖ
اثالغي ام ًٛي ٚماكت ثٟـاُت ؿكٔبٖ  ٚآٔٛمٍ
پنُىي ) ٔٛرٛؿ ثبُـ( 1اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

 ؿكِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ُٙبًٞ ٝبي اؽتٔبٓي ؿًتجٙـ ٞبي
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 اٌلؿكِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ُٙبًٞ ٝبي اؽتٔبٓي ؿًتجٙـ ٞبي

ٔ٤لٕ ؽٜل ٔٙزّٕٝ

ُٙبًبيي ثيٕبكاٖ ثٛٓ ٝكت ٌٔٙزٓ ارلا ُٛؿ

اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

٘ٛماؿاٖ  ،ثيٕبكاٖ
ؿصبك اؽتالالت
ُٛٞيبكي ٚيب
ًبِٕٙـاٖ عـالُ ثب
ؿُٙ ٚبًُ ٝبُٔ ٘بْ ٚ
٘بْ ؽب٘ٛاؿٌي  ٚتبكيؼ
تِٛـ ُٙبًبيي ٛٔٚكؿ

 ؿك ِٔبٞـ ، ٜثبمؿيـ ٔٔ ٚبعج ٝام ثؾَ ٞب ٚ
ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ُٙبًٞ ٝبي اؽتٔبٓي
اًتب٘ـاكؿ ٔٙـكد ثل ؿًتجٙـ ٞبي ُٙبًبيي ثٝ
ٓٛكت ف٤بَ  ٚوالٔي ثب ثيٕبك ٔٛكؿ ثلكًي للاك
ٔي ٌيلؿ
 ؿك ٔٔبعج ٝوبكوٙبٖ ام ؽِٔ ٚي  ٚك ٍٚارلايي
ُٙبًبيي ٓغيظ ثيٕبكاٖ آٌبٔ ٜي ثبُٙـ

تإييـ للاكٔي ٌيل٘ـ (
ٞيش ٌبُٕ ٜبك ٜاتبق ٚ
يب تؾت ثيٕبك يىي ام
ايٗ ُٙبًٞ ٝب ٕ٘ي

ثٛ٠ٙٔ ٝك ا٣الْ
اٜٗلاكي ٘تبيذ عيبتي
آمٔبيِبت ،وب٘بَ ٞبي
اكتجبٛي آماؿ پيَ
ثيٙي ولؿ ٜاًت.

 c 1.1.2ثيٕبكًتبٖ
ؿاكاي كٚاَ ٞبي

 اٌلؿك ِٔبٞـ ، ٜثبمؿيـ ٔٔ ٚبعج ٝام ثؾَ ٞب ٚ
ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ُٙبًٞ ٝبي اؽتٔبٓي
اًتب٘ـاكؿ ٔٙـكد ثل ؿًتجٙـ ٞبي ُٙبًبيي ثٝ
ٓٛكت ف٤بَ  ٚوالٔي ثب ثيٕبك ٔٛكؿ ثلكًي للاك
ٔي ٌيلؿ( 3اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
 اٌلؿك ٔٔبعج ٝوبكوٙبٖ ام ؽِٔ ٚي  ٚكٍٚ
ارلايي ُٙبًبيي ٓغيظ ثيٕبكاٖ آٌبٔ ٜي ثبُٙـ(2
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

 ؿك ٔٔبعج ٝثيٕبكاٖ ام ؽِٔ ٚي  ٚك ٍٚارلايي
ثيٕبكًتبٖ ؿك ُٙبًبيي ٓغيظ ثيٕبكا ٖ ّ٣ ٚت
ٚرٛؿ ؿًتجٙـ ُٙبًبيي آٌبٔ ٜي ثبُٙـ

 اٌلؿك ٔٔبعج ٝثيٕبكاٖ ام ؽِٔ ٚي  ٚكٍٚ
ارلايي ثيٕبكًتبٖ ؿك ُٙبًبيي ٓغيظ ثيٕبكا ٖ ٚ
ّ٣ت ٚرٛؿ ؿًتجٙـ ُٙبًبيي آٌبٔ ٜي ثبُٙـ (1
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ثبُـ) .

 c.1.1.1ثيٕبكًتبٖ

ُٙبًبيي ثيٕبكاٖ ثٛٓ ٝكت ٌٔٙزٓ ارلا ُٛؿ(2

ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثٛ٠ٙٔ ٝك
ا٣الْ اٜٗلاكي ٘تبيذ تٌت ٞبي پبكاوّيٙيىي
عيبتي ؿك آمٔبيٍِب ٜتِؾيْ ٛجي ً ٚبيل
ٚاعـٞبي تِؾئي  ٚثؾَ ٞبي ثٌتلي

 اٌلؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثٛ٠ٙٔ ٝك
ا٣الْ اٜٗلاكي ٘تبيذ تٌت ٞبي پبكاوّيٙيىي
عيبتي ؿك آمٔبيٍِب ٜتِؾيْ ٛجي ً ٚبيل
ٚاعـٞبي تِؾئي  ٚثؾَ ٞبي ثٌتلي ٔٛرٛؿ
ثبُـ( 4اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ِ يٌت ٘تبيذ ثغلا٘ي ثل اًبى ٘٠لات پنُىبٖ
ٔتؾْٔ ٞل كُتٝ

 اٌلِيٌت ٘تبيذ ثغلا٘ي ثل اًبى ٘٠لات پنُىبٖ
ٔتؾْٔ ٞل كُتٛٔ ٝرٛؿ ثبُـ( 2اهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)
 اٌل ؿك ٔٔبعج ٝپنُىبٖ  ٚوبكوٙبٖ ثؾَ ٚ
آمٔبيٍِب ٜام ك ٍٚاًتب٘ـاكؿ ا٣الْ اٜٗلاكي ٘تبيذ
تٌت ٞبي پبكاوّيٙيىي عيبتي آٌب ٜثٛؿ ٚ ٜؿك
ِٔبٞـ ٜآٖ كا ٜٔبثك ثب ؽِٔ ٚي  ٚك ٍٚارلايي

 ؿك ٔٔبعج ٝپنُىبٖ  ٚوبكوٙبٖ ثؾَ ٚ
آمٔبيٍِب ٜام ك ٍٚاًتب٘ـاكؿ ا٣الْ اٜٗلاكي ٘تبيذ
تٌت ٞبي پبكاوّيٙيىي عيبتي آٌب ٜثٛؿ ٚ ٜؿك
ِٔبٞـ ٜآٖ كا ٜٔبثك ثب ؽِٔ ٚي  ٚك ٍٚارلايي
ا٘زبْ ؿٙٞـ.

ا٘زبْ ٔي ؿٙٞـ( 4اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚب ثٛ٠ٙٔ ٝكإٛيٙبٖ ام
ا٣الْ ٘تبيذ ٔٛ٤ل ٝتٌت ٞبي پبكاوّيٙيه ث ٝثيٕبكاٖ
ٔ ٚلالجيٗ آ٘بٖ ث٤ـ ام تلؽيْ ام ثيٕبكًتبٖ

 اٌل ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚب ثٛ٠ٙٔ ٝكإٛيٙبٖ ام
ا٣الْ ٘تبيذ ٔٛ٤ل ٝتٌت ٞبي پبكاوّيٙيه ثٝ
ثيٕبكاٖ ٔ ٚلالجيٗ آ٘بٖ ث٤ـ ام تلؽيْ ام

ٕٜٔئٗ  ،ثلاي ا٣الْ

ثيٕبكًتبٖ ٔٛرٛؿ ثبُـ( 4اهتيبص اختصبظ هي

٘تبيذ ٔٛ٤ل ٝتٌت

يبثذ)

ٞبي پبكاوّيٙيىي ثٝ
ثيٕبكاٖ ث٤ـ ام

ٚ رٛؿ ٘٠بْ ربكي ا ٓ٣ام ؿفتل  ٚيب ًيٌتٓ
اِىتل٘ٚيه رٟت حجت مٔبٖ  ،تبكيؼ  ٚك ٍٚاٛال١
كًب٘ي ٘تبيذ ٔٛ٤ل ٝتٌت ٞبي پبكاوّيٙيه ثٝ
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 اٌل٘٠بْ ربكي ا ٓ٣ام ؿفتل  ٚيب ًيٌتٓ
اِىتل٘ٚيه رٟت حجت مٔبٖ  ،تبكيؼ  ٚك ٍٚاٛال١
كًب٘ي ٘تبيذ ٔٛ٤ل ٝتٌت ٞبي پبكاوّيٙيه ثٝ

تلؽيْ ٔي ثبُـ

ثيٕبكاٖ ٔ ٚلالجيٗ آ٘بٖ پي ام تلؽيْ (ٕٗٗ
ِغب ٝاِٛٚيت  ٚثبمٞ ٜبي مٔب٘ي پيٍيلي ؿك
ؽٔ٘ ّٛتبيذ عيبتي تل ثل اًبى ؽِٔ ٚي
ثيٕبكًتبٖ

ثيٕبكاٖ ٔ ٚلالجيٗ آ٘بٖ پي ام تلؽيْ (ٕٗٗ
ِغب ٝاِٛٚيت  ٚثبمٞ ٜبي مٔب٘ي پيٍيلي ؿك
ؽٔ٘ ّٛتبيذ عيبتي تل ثل اًبى ؽِٔ ٚي
ثيٕبكًتبٖ ٔٛرٛؿ ثبُـ( 6اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

 ؿك صبكت ًبمٔب٘ي ٔٔٛة ثيٕبكًتبٖ وٕيتٝ
پيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ِغبُ ٝـ ٜاًت

 اٌل.ؿك صبكت ًبمٔب٘ي ٔٔٛة ثيٕبكًتبٖ وٕيتٝ
پيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ِغبُ ٝـ ٜثبُـ (
1اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ُ لط ٟٚبيف ٔ ٚإٔٛكيت ٞبي ٔٔٛة وٕيت ٝپيَ
ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ٔٛرٛؿ اًت

ُ لط ٟٚبيف ٔ ٚإٔٛكيت ٞبي ٔٔٛة وٕيتٝ
پيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ٔٛرٛؿ ثبُـ(1
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

 ؿك ثيٕبكًتبٖ تيٓ پيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت (
ُبُٔ پلًتبك ٚپنُه ؿاكاي ُلايٓ ٚ ٚالعيت
ٞبي المْ ) ثب ِغبُ ٝلاي ٚاعلام ؽبّ ف٤بَ اًت.

 اٌلؿك ثيٕبكًتبٖ تيٓ پيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ
٣ف٘ٛت ( ُبُٔ پلًتبك ٚپنُه ؿاكاي ُلايٚ ٚ
ٓالعيت ٞبي المْ ) ثب ِغبُ ٝلاي ٚاعلام ؽبّ
ف٤بَ ثبُـ( 2اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

 c.2.1.1ثيٕبكًتبٖ
ؿاكاي ثل٘بٔ ٝپيَ
ٌيلي  ٚوٙتلَ
٣ف٘ٛت ِٔتُٕ ثل
صبكت ًبمٔب٘ي ،
ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ،

ٛٓ كت رٌّبت ثلٌناكي ٔلتت وٕيت ٝپيَ
ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ثيٕبكًتبٖ ( عـالُ يه ثبك
ٔبٞب٘ ٚ ٝؿك ٔٛاكؿ اٜٗلاكي )ؿك يىٌبَ اؽيل
ٔٛرٛؿ اًت.
ٛٓ كت رٌّبت ٚارـ اًبٔي  ٚأ٘بء ُلوت
وٙٙـٌبٖٛٔٔ ،ثّت رٌّ ٝاؽيل ،پي ٌيلي ٔٔٛثبت
رٌّ ٝلجّي  ٚپي ٌيلي ٞب ٔي ثبُـ

كإٙٞبٞب  ٚوتبثضٝ
كإٙٞب ٔي ثبُـ .

ٛٓ كت رٌّبت ثلٌناكي ٔلتت وٕيت ٝپيَ
ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ثيٕبكًتبٖ ( عـالُ يه ثبك
ٔبٞب٘ ٚ ٝؿك ٔٛاكؿ اٜٗلاكي )ؿك يىٌبَ اؽيل
ٔٛرٛؿ ثبُـ ( 1اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
 اٌلٓٛكت رٌّبت ٚارـ اًبٔي  ٚأ٘بء ُلوت
وٙٙـٌبٖٛٔٔ ،ثّت رٌّ ٝاؽيل ،پي ٌيلي ٔٔٛثبت
رٌّ ٝلجّي  ٚپي ٌيلي ٞب ثبُـ ( 1اهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)

 ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي پيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت
ثيٕبكًتبٖ لبثّيت تٜجيك ثب ٘غ ٜٛارلا ؿك ثؾَ ٞب
ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ٛٔٔ ٚثبت رٌّبت ؿاكؿ.

 ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي پيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت
ثيٕبكًتبٖ لبثّيت تٜجيك ثب ٘غ ٜٛارلا ؿك ثؾَ ٞب
ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ٛٔٔ ٚثبت رٌّبت كا
ؿاُت ٝثبُـ( 1اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي پيَ ٌيلي ٚ
وٙتلَ ٣ف٘ٛت ثيٕبكًتبٖ ٔٛرٛؿ اًت

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي پيَ ٌيلي ٚ
وٙتلَ ٣ف٘ٛت ثيٕبكًتبٖ ٔٛرٛؿ ثبُـ( 2اهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)

 ثيٕبكًتبٖ ؿك ٘٠بْ ٔلالجت ٣ف٘ٛت ثيٕبكًتب٘ي
وِٛكي ٌناكٍ ؿٞي ؿاُت٘ ٚ ٝلػ ٣ف٘ٛت
ثيٕبكًتب٘ي ٔٛكؿ ٌناكٍ ثًٜٛ ٝط ثبالؿًتي
ًبمٔبٖ (ُجى ٝثٟـاُت  ٚؿكٔبٖ ،ؿاٍِ٘بٚ ٚ ٜماكت
ثٟـاُت) ٜٔٙمي ٜٔ ٚبثك ثب ٚال٤يت ( ل٘بٚت
اكميبة) ٔيناٖ پقيلٍٔ ،بٞيت ثيٕبكي  ٚت٤ـاؿ
ثيٕبكا ثٌتلي ؿك ثؾَ ٞبي ٚيو ٜثبُـ.
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 اٌلثيٕبكًتبٖ ؿك ٘٠بْ ٔلالجت ٣ف٘ٛت
ثيٕبكًتب٘ي وِٛكي ٌناكٍ ؿٞي ؿاُت٘ ٚ ٝلػ
٣ف٘ٛت ثيٕبكًتب٘ي ٔٛكؿ ٌناكٍ ثًٜٛ ٝط
ثبالؿًتي ًبمٔبٖ (ُجى ٝثٟـاُت  ٚؿكٔبٖ،
ؿاٍِ٘بٚ ٚ ٜماكت ثٟـاُت) ٜٔٙمي ٜٔ ٚبثك ثب
ٚال٤يت ( ل٘بٚت اكميبة) ٔيناٖ پقيلٍٔ ،بٞيت
ثيٕبكي  ٚت٤ـاؿ ثيٕبكا ثٌتلي ؿك ثؾَ ٞبي ٚيوٜ

ثبُـ( 2اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)(ليكي دس
صَستي كِ دس ٌّگبم ٍقَع طغيبى ػفًَت
ثيوبسستبًي ،ثيوبسستبى گضاسش دّي ثِ
ٌّگبم ثِ سبصهبى ثبالدستي ًذاضتِ ٍ
هذاخالت ضشٍسي سا اػوبل ًٌوَدُ ثبضذاص
سشجوغ اهتيبصات ثيوبسستبى  50اهتيبص كسش
هي گشدد)
 ؿك ثيٕبكًتبٖ ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي
ك٣بيت ثٟـاُت ؿًت ٔٛرٛؿ ثبُـٔ .يناٖ تج٤يت
وبكوٙبٖ ام ؿًتٛكاِ ُٕ٤ثٟـاُت ؿًت ثٛٓ ٝكت
پبي ٚ ٝلجُ ام ت٤ييٗ اٞـاف اكتمبء ثٟـاُت ؿًت
ا٘ـامٌ ٜيلي ُـ ٜثبُـ .ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثلاي اكتمبء
ثٟـاُت ؿًت ٔٛرٛؿ ثبُـ

 اٌلؿك ثيٕبكًتبٖ ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي
ك٣بيت ثٟـاُت ؿًت ٔٛرٛؿ ثبُـٔ .يناٖ تج٤يت
وبكوٙبٖ ام ؿًتٛكاِ ُٕ٤ثٟـاُت ؿًت ثٛٓ ٝكت
پبي ٚ ٝلجُ ام ت٤ييٗ اٞـاف اكتمبء ثٟـاُت ؿًت
ا٘ـامٌ ٜيلي ُـ ٜثبُـ .ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثلاي اكتمبء
ثٟـاُت ؿًت ٔٛرٛؿ ثبُـ( 1اهتيبص اختصبظ
هي يبثذ)

 ؿك ِٔبٞـ ٜؿيٌپٌٙل hand rubؿك ثؾَ ٞب ٚ
ٚاعـٞبي ثيٕبكًتب٘ي ٔٛرٛؿ ثبُـ.

 3 ( ثٌذ هزكَس دس هجوَع ) (2اهتيبص داسد)

 تج٤يت ام ؿًتٛكاِ ُٕ٤ك٣بيت ثٟـاُت ؿًت ؿك
ٔىبٖ ت ًٚٛاكميبة  ِٛٚؿك ثبم ٜمٔب٘ي وٛتب ٜت٤ييٗ
 ٚثب تٛر ٝثٔ ٝتّٕ٣ ٖٛي ُ ٚبؽْ ٞبي غيل
ٌٔتميٓ ٜٔبثمت ؿاؿ ٚ ٜت٤ييٗ ٔي ُٛؿ.
ٚ رٛؿ يبؿآٚكٞبي ثٟـاُت ؿًت

C. 2.1.2ثيٕبكًتبٖ
تٕيني ٗ ،ـ ٣ف٘ٛي ٚ
اًتليّيناًيٖٛ
ٔٙبًت وّي ٝتزٟينات
كا  ،ثب تإويـ ؽبّ ثل

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ٗـ ٣ف٘ٛي ٚ
اًتليّيناًي ٖٛوّيًٚ ٝبيُ ؿك ثؾَ CSSD

 اٌلؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ٗـ ٣ف٘ٛي ٚ
اًتليّيناًي ٖٛوّيًٚ ٝبيُ ؿك ثؾَ CSSD
ٔٛرٛؿ ثبُـ( 3اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

 ؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثلكًي ك ٍٚارلا ٜٔٙجك ثب
كإٙٞبٞب ثبُـ

 اٌلؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثلكًي ك ٍٚارلا ٜٔٙجك ثب
كإٙٞبٞب ثبُـ( 4اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ٚاعـٞب  ٚثؾَ ٞبي
پل ؽٜل تٕ٘يٗ ٔي
ٕ٘بيـ.
 c.3.1.1ثيٕبكًتبٖ
كإٙٞبٞبي ٔ٤تجلام
رّٕ ٝكإٙٞبٞبي
ًبمٔبٖ رٟب٘ي
ثٟـاُت كا ؿك مٔيٝٙ
ؽ ٚ ٖٛفلآٚكؿٞ ٜبي

 ارلاي ٔلاعُ ( 1-3پيًٛت ٘ )1غ ٜٛاًتملاك
ٕٚٛٞيوال٘ي ؿك ٔلاون ؿكٔب٘ي ٔٛكؿ اثال ٥ام ًبمٔبٖ
ا٘تمبَ ؽ ٖٛايلاٖ

 ارلاي ٔلاعُ ( 1-3پيًٛت ٘ )1غ ٜٛاًتملاك
ٕٚٛٞيوال٘ي ؿك ٔلاون ؿكٔب٘ي ٔٛكؿ اثال ٥ام
ًبمٔبٖ ا٘تمبَ ؽ ٖٛايلاٖ( 3اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

 ارلاي ٔلاعُ ( 4-5پيًٛت ٘ )1غ ٜٛاًتملاك
ٕٚٛٞيوال٘ي ؿك ٔلاون ؿكٔب٘ي ٔٛكؿ اثال ٥ام ًبمٔبٖ
ا٘تمبَ ؽ ٖٛايلاٖ
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 ارلاي ٔلاعُ ( 4-5پيًٛت ٘ )1غ ٜٛاًتملاك
ٕٚٛٞيوال٘ي ؿك ٔلاون ؿكٔب٘ي ٔٛكؿ اثال ٥ام
ًبمٔبٖ ا٘تمبَ ؽ ٖٛايلاٖ( 3اهتيبص اختصبظ هي

ؽ٘ٛي ايٕٗ ارلا ٔي
ٕ٘بيـ .

يبثذ)
 ارلاي ٔلاعُ ( 6-10پيًٛت ٘ )1غ ٜٛاًتملاك
ٕٚٛٞيوال٘ي ؿك ٔلاون ؿكٔب٘ي ٔٛكؿ اثال ٥ام ًبمٔبٖ
ا٘تمبَ ؽ ٖٛايلاٖ

 ارلاي ٔلاعُ ( 6-10پيًٛت ٘ )1غ ٜٛاًتملاك
ٕٚٛٞيوال٘ي ؿك ٔلاون ؿكٔب٘ي ٔٛكؿ اثال ٥ام
ًبمٔبٖ ا٘تمبَ ؽ ٖٛايلاٖ( 4اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ)

 C.5.1.1ثيٕبكًتبٖ
ؿًتلًي ث ٝؿاكٞٚبي
عيبتي كا ؿك تٕبٔي
اٚلبت ُجب٘ ٝكٚم ( 24
ًب٣ت ) ٝتٕ٘يٗ ٔي
ٕ٘بيـ.

ٚ رٛؿ ؿاكٞٚب ثل اًبى ِيٌت ؿاكٞٚبي عيبتي
ٔٛكؿ تبييـ پنُىبٖ ث ٝتفىيه ٞل ثؾَ

 اٌل ؿاكٞٚب ثل اًبى ِيٌت ؿاكٞٚبي عيبتي ٔٛكؿ
تبييـ پنُىبٖ ث ٝتفىيه ٞل ثؾَ ٔٛرٛؿ ثبُـ (2
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ٚ رٛؿ ؿاكٞٚب ثل اًبى ِيٌت وّي ؿاكٞٚبي
عيبتي ثيٕبكًتبٖ ؿك ؿاكٚؽبُ٘ ٝجب٘ ٝكٚمي
ثيٕبكًتبٖ
ٔٔ بعج ٝثب وبكوٙبٖ ثبِيٙي  ٚثيٕبكاٖ ٕٞ ٚلاٞبٖ
ٔإيـ ٚرٛؿ ؿاكٞٚبي عيبتي ؿك ثيٕبكًتبٖ ؿك تٕبٔي
اٚلبت ُجب٘ ٝكٚم ثبُـ

 اٌل ؿاكٞٚب ثل اًبى ِيٌت وّي ؿاكٞٚبي عيبتي
ثيٕبكًتبٖ ؿك ؿاكٚؽبُ٘ ٝجب٘ ٝكٚمي ثيٕبكًتبٖ
ٔٛرٛؿ ثبُـ( 3اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
 اٌلٔٔبعج ٝثب وبكوٙبٖ ثبِيٙي  ٚثيٕبكاٖ ٚ
ٕٞلاٞبٖ ٔؤيـ ٚرٛؿ ؿاكٞٚبي عيبتي ؿك
ثيٕبكًتبٖ ؿك تٕبٔي اٚلبت ُجب٘ ٝكٚم ثبُـ(5
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

 D.2.1.1ثيٕبكًتبٖ
ثل اًبى ٔيناٖ ؽٜل ،
پٌٕب٘ـ ٞب كا ام ٔجـؤ
تفىيه  ٚوـ ثٙـي
كٍ٘ي ٔي ٕ٘بيـ .

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ٔـيليت ؿف٢
پٌٕب٘ـ ٞبي ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي

 اٌلؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ٔـيليت ؿف٢
پٌٕب٘ـ ٞبي ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي ٔٛرٛؿ ثبُـ(2
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

 كإٙٞبٞبي ٔـيليت ؿف ٢پٌٕب٘ـ ٞبي ثٟـاُتي
ؿكٔب٘ي

 اٌلكإٙٞبٞبي ٔـيليت ؿف ٢پٌٕب٘ـ ٞبي
ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي ٔٛرٛؿ ثبُـ( 1اهتيبص اختصبظ
هي يبثذ)

 ؿك ِٔبٞـ ٜك ٍٚارلا ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب ثبُـ
ٚپٌٕب٘ـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ثل اًبى ٔيناٖ ؽٜلوـ
ثٙـي كٍ٘ي  ٚتفىيه ام ٔجـا ُـ ٜثبُـ

 اٌلؿك ِٔبٞـ ٜك ٍٚارلا ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب
ثبُـ ٚپٌٕب٘ـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ثل اًبى ٔيناٖ
ؽٜلوـ ثٙـي كٍ٘ي  ٚتفىيه ام ٔجـا ُـٜ
ثبُـ( 2اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

D 2.1.2ثيٕبكًتبٖ ام
كإٙٞبٞب  ،ام رّٕٝ
كإٙٞبٞبي ًبمٔبٖ
رٟب٘ي ثٟـاُت ،
رٟت ٔـيليت ؿف٢
پٌٕب٘ـٞبي ٘ٛن تين
 ٚثل٘ـ ٜتج٤يت ٔي

 كإٙٞبٞبي ٔـيليت ؿف ٢پٌٕب٘ـ ٞبي تين  ٚثل٘ـٜ

ثل٘ـٛٔ ٜرٛؿ ثبُـ( 3اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
ٚ رٛؿ ٟلٚف ايٕٗ ؿك ثؾَ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي (
فبلـ ًل ًٛمٖ ؿاكاي ؿكپٍٔ )ٍٛل ؿك ٔٛاكؿ
اًتخٙبء ثٌت ٝث ٝل٘بٚت اكميبة

٘بؿكًت وبتتلٞب ٚ

ٚ رٛؿ ٟلٚف ايٕٗ ؿك ثؾَ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي (
فبلـ ًل ًٛمٖ ؿاكاي ؿكپٍٔ )ٍٛل ؿك ٔٛاكؿ
اًتخٙبء ثٌت ٝث ٝل٘بٚت اكميبة( 3اهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)

 ؿك ِٔبٞـ ٜك ٍٚارلا ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب ثبُـ

 ؿك ِٔبٞـ ٜك ٍٚارلا ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب ثبُـ
( 4اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ٕ٘بيـ
ارتٙبة ام اتٔبَ

 اٌلكإٙٞبٞبي ٔـيليت ؿف ٢پٌٕب٘ـ ٞبي تين ٚ

ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي
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 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 5 ٝاهتيبص
تؼلق هي گيشد

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  2اهتيبص تؼلق هي

ِٞ ِٝٛب

گيشد

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  3اهتيبص تؼلق هي گيشد
اكتجبٓ ٙغيظ

ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي

وبكوٙبٖ ثٟـاُتي

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

ؿكٔب٘ي ؿك عيٗ

تؼلق هي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  2اهتيبص تؼلق هي
گيشد

تغٛيُ  ٚتغ َٛثيٕبك

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ

ٔبثيٗ ٌل ،ٜٚثؾَ ٚ

يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  3اهتيبص تؼلق هي گيشد

ٔلاون ؿكٔب٘ي
ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي
تّفيك ؿاكٚيي

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 5 ٝاهتيبص

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 7 ٝاهتيبص
تؼلق هي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  1اهتيبص تؼلق هي
گيشد

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  2اهتيبص تؼلق هي گيشد
ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي

وٙتلَ ٔغّٞ َ ٛبي
اِىتلِٚيتي غّيٞ

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 5 ٝاهتيبص
تؼلق هي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي 2اهتيبص تؼلق هي
گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  3اهتيبص تؼلق هي گيشد

ارلاي الـاْ ؿكٔب٘ي
ٓغيظ ؿك ٔ٢ٗٛ
ٓغيظ ثلاي ثيٕبكاٖ

ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 5 ٝاهتيبص
تؼلق هي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  2اهتيبص تؼلق هي
گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  3اهتيبص تؼلق هي گيشد

ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي
ؿاكٞٚبي ثب اًبٔي ٚ

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

اًتفبؿ ٜام ًٚبيُ

ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي

اُىبَ ِٔبثٝ

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 5 ٝاهتيبص
تؼلق هي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي 2اهتيبص تؼلق هي
گيشد

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  3اهتيبص تؼلق هي گيشد
 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 5 ٝاهتيبص
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يىجبك ٔٔلف ؿك
تنكيمبت

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

تؼلق هي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  2اهتيبص تؼلق هي
گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  3اهتيبص تؼلق هي گيشد

ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي

اكتمبء ثٟـاُت ؿًت

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 7 ٝاهتيبص
تؼلق هي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  1اهتيبص تؼلق هي
گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  2اهتيبص تؼلق هي گيشد

هصبحجِ
نحوه امتيازدهي

سوال

ؿك ٓٛكتي و ٝتٕبٔي وبكوٙبٖ ٔٛكؿ ٔٔبعج ٝام ٚرٛؿ ٘ ٚغ ٜٛوبكولؿ ًيٌتٓ حجت
آيب وبكوٙبٖ ام ًيٌتٓ حجت ؽٜب ؿك ثيٕبكًتبٖ آٌبٞي
ؿاك٘ـ؟

ؽٜبي ثيٕبكًتبٖ آٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ أتيبم وبُٔ

( 2اهتيبص)  ،ؿك ٓٛكتي وٝ

ٞيش يه ام آٟ٘ب ام ٘غ ٜٛتىٕيُ  ٚتـٚيٗ فلٟٔبي حجت ؽٜب آٌبٞي ٘ـاُت ٝثبُٙـ
( 0اهتيبص)  ٚؿك ٓٛكت آٌبٞي ثلؽي ام آٟ٘ب ( 1اهتيبص) اؽتٔبّ ٔييبثـ.
ؿك ٓٛكتي و ٝپلً ُٙام ؽِٔ ٚي  ٚكُٟٚبي ارلايي يبؿٌيلي  ٚث ٝاُتلان

آيب پلً ُٙام ؽِٔ ٚي  ٚكُٟٚبي ارلايي ؿك كاث ٜٝثب
يبؿٌيلي  ٚث ٝاُتلان ٌقاكي ٘تبيذ حجت ؽٜب  ٚتغّيُ
آٖ ،آٌبٞي ؿاك٘ـ؟

ٌقاكي ٘تبيذ حجت ؽٜب  ٚتغّيُ آٖ ،آٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ ( 4اهتيبص)  ،ؿك ٓٛكتي
و ٝپلً ُٙاٛال٣ي ام ٚرٛؿ ايٗ ؽِٔ ٚي  ٚكُٟٚبي ارلايي ؿك ثيٕبكًتبٖ
٘ـاُت ٝثبُٙـ ( 0اهتيبص)  ٚؿك ٓٛكت آٌبٞي ثلؽي ام آٟ٘ب ( 2اهتيبص) اعلام ٔي
ٌلؿؿ.

آيب پلً ُٙام ٘غ ٜٛا٘زبْ  RCAآٌبٞي وبُٔ ؿاك٘ـ
آيب پلً ُٙام ٘غ ٜٛا٘زبْ FMEAآٌبٞي وبُٔ ؿاك٘ـ

ؿك ٓٛكتيى ٝوّي ٝپلً ُٙثؾَ ٞب ؿك ٔٛكؿ RCAآٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ  5أتيبم ٚؿك
ٓٛكتي و٘ ٝيٕي ام پلً ُٙآٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ  2.5أتيبم ٚؿك ٓٛكت آٌبٞي ٞيش
وـاْ ام پلً0 ُٙأتيبم تّ٤ك ٔي ٌيلؿ.
ؿك ٓٛكتيى ٝوّي ٝپلً ُٙثؾَ ٞب ؿك ٔٛكؿ  FMEAآٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ  5أتيبم
ٚؿك ٓٛكتي و٘ ٝيٕي ام پلً ُٙآٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ  2.5أتيبم ٚؿك ٓٛكت آٌبٞي
ٞيش وـاْ ام پلً0 ُٙأتيبم تّ٤ك ٔي ٌيلؿ.
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شاخص هاي حاكميت باليني (آزمايشگاه مرجع سالمت)
نام كلي فرآيند

امتيازكلي

اًجبم هٌظن ثشًبهِ ّبي كٌتشل كيفي داخلي دس ثخص ّبي هختلف آصهبيطگبُ ٍ دس توبم ضيفت ّبي كبسي

10

رديف
1
2
3
4

مجموعه سواالت مرتبط با اين فرآيند
آيا دستَرالؼول هطرٍح چگًَگي اًجام كٌترل كيفي داخلي در تخص ّاي هختلف آزهايطگاُ هَجَد است؟ (تررسي هستٌذات)
آيا ترًاهِ هذٍى ٍ سَاتق ٍ ضَاّذ اًجام كٌترل كيفي داخلي در تخطْاي هختلف آزهايطگاُ ٍ در توام ضيفت ّاي كاري هَجَد است؟ (تررسي
سَاتق ،هطاّذُ ٍ هصاحثِ)
آيا تراي كٌترل ٍ ًگْذاري كليِ تجْيسات ترًاهِ هذٍى زهاًثٌذي ضذُ ٍدستَرالؼول حاٍي جسئيات ًحَُ كٌترل ٍ ًگْذاري ّر تجْيس هَجَد است؟
(تررسي هستٌذات)
آيا سَاتق ٍضَاّذ اًجام اقذاهات هرتَط تِ كٌترلً ،گْذاري ٍ كاليثراسيَى تجْيسات هَجَد است؟ (تررسي سَاتق ،هطاّذُ ٍ هصاحثِ)

رديف

امتياز

2
4
1
3

نام كلي فرآيند

امتيازكلي

تؼييي حسبسيت هيكشٍثي ثِ آًتي ثيَتيك ّب ثِ سٍش استبًذاسد

4

مجموعه سواالت مرتبط با اين فرآيند

امتياز

آيا دستَرالؼول رٍش استاًذارد اًجام آزهايص تؼييي حساسيت هيکرٍتي -ضاهل راٌّواي اًتخاب تؼذاد ٍ اًَاع ديسك ّاي آًتي تيَتيکي الزم ٍ
1

هٌاسة (پاًل آًتي تيَتيکي) تراي ّرارگاًيسن ٍجذاٍل  CLSIجْت تفسير قطر ّالِ ديسکْاي آًتي تيَتيکي -هکتَب ضذُ ٍهَجَد است؟ (تررسي

1

هستٌذات)
2
3

آيا سَاتق ٍ ضَاّذ هثٌي تراًجام آزهايص تؼييي حساسيت هيکرٍتي هطاتق تا دستَرالؼولْاي هکتَب ضذُ ٍجَد دارد؟(تررسي سَاتق ،هطاّذُ ٍ
هصاحثِ)
آيا در آزهايطگاُ ّاي تيوارستاًي ،اطالػات هرتَط تِ ًتايج آزهايص ّاي تؼييي حساسيت هيکرٍتي تطَر يکجا ًگْذاري هيضَد ٍ ًتايج آى حذاقل
تصَرت سالياًِ جْت اطالع پسضکاى يا كويتِ كٌترل ػفًَت تيوارستاًي گسارش هيگردد؟ (تررسي سَاتق ،هطاّذُ ٍهصاحثِ)

رديف
1

2

1

نام كلي فرآيند

امتيازكلي

سػبيت اصَل ايوٌي دسآصهبيطگبُ

3

مجموعه سواالت مرتبط با اين فرآيند
آيا اصَل ايوٌي درآزهايطگاُ هطاتق تا دستَرالؼول ايوٌي اتالؽ ضذُ تَسط آزهايطگاُ هرجغ سالهت رػايت هي گردد؟ ( تررسي سَاتق ،هطاّذُ ٍ
هصاحثِ)
آيا ٍسايل حفاظت ضخصي كاركٌاى در آزهايطگاُ هَجَد است ٍ تِ درستي هَرد استفادُ كاركٌاى قرار هي گيرد؟ (هطاّذُ ٍ هصاحثِ)
نام كلي فرآيند

اسائِ خذهبت آصهبيطگبّي اٍسطاًس ثش اسبس فْشست هكتَة آصهبيص ّبي اٍسطاًس ٍ صهبى پبسخذّي هَسد اًتظبس ٍ هَسد تَافق (كِ ثِ
اهضبء سئيس ثيوبسستبى  ،هسئَل كويتِ اٍسطاًس ٍ هسئَل فٌي آصهبيطگبُ سسيذُ است)
رديف

2

مجموعه سواالت مرتبط با اين فرآيند
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امتياز

2
1

امتيازكلي

5
امتياز

1

آيا فْرست آزهايطْاي اٍرشاًس درتخطْاي اٍرشاًس ،تخطْاي تاليٌي ٍ آزهايطگاُ هَجَد است؟ (تررسي هستٌذات)

1

2

آيا زهاى چرخِ كاري ( پاسخذّي) هَرد اًتظار تراي ّر يك از آزهايطْايي كِ تطَر اٍرشاًس اًجام هيطَد تؼييي ضذُ است؟ (تررسي هستٌذات)

1

3

آيا سَاتق ٍ ضَاّذ ارائِ خذهات آزهايطگاّي اٍرشاًس تر اساس فْرست ٍ هطاتق تا جذٍل زهاًثٌذي تؼييي ضذُ ٍجَد دارد؟( تررسي سَاتق،
هطاّذُ ٍ هصاحثِ)
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3

حاكميت باليني
مالك هاي پيشنهادي جهت ارزيابي

زير مالك
 آٔٛمٍ ثبِيٙي ثب كٚيىلؿ ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ا٘زبْ ُٛؿ

اثشثخطي ثبليٌي

امتياز مالك
*

ُٛ اٞـ پوِٞٚي ٔ٤تجل ؿك ٛجبثت ثبِيٙي اًتفبؿُٛ ٜؿ

**

* هؼيبسّبي اهتيبص دّي اثشثخطي ثبليٌي ثشاي فؼبليتْبي هشاكض دسهبًي
*كا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ
ف٤بِيت آّي :ثلٌناكي كا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ثل اًبى ٛلاعي ًؤاَ ثبِيٙي لبثُ پبًؾٍٛيي ثٛٓ ٝكت يه ثبك ؿك ؿٞ ٚفتٝ
(ؿك ٓٛكتي و ٝكا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ا٘زبْ ُـ ٜثبُـ أب ؿك فٛآُ مٔب٘ي ت٤ييٗ ُـٛٓ ٜكت ٘پقيلفت ٝثبُـٔ٘ ،ف أتيبم
اؽتٔبّ ٔي يبثـ).
ٔالوٟبي أتيبم ؿٞي 10 :أتيبم
ٌٔ - 1تٙـ ًبمي ٛٔ caseكؿ ثغج ا أتيبم
 - 2تىٕيُ فلْ ٌ٘ؾ ٝآٔٛمُي) 5 (educational prescriptionأتيبم
 - 3اًتفبؿ ٜام ٔٙبث ٢اٛال٣بتي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ؿك كا٘ـٞب ثلاي پبًؼ ثً ٝؤاالت (تلاِي ُٛاٞـ)  4أتيبم
*هٚك٘بَ والثٟبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ
ف٤بِيت آّي :ثلٌناكي هٚك٘بَ والة  ٚتِٛيـ يه ٛٙ٣اٖ ؿاَ٘ پلؿاؽت ) (Critically Appraised Topicيه ٔٛكؿ ؿك ؿٚ
ٞفت( ٝؿك ٓٛكتي و ٝكا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ا٘زبْ ُـ ٜثبُـ أب ؿك فٛآُ مٔب٘ي ت٤ييٗ ُـٛٓ ٜكت ٘پقيلفت ٝثبُـٔ٘ ،ف
أتيبم اؽتٔبّ ٔي يبثـ).
ٔالوٟبي أتيبم ؿٞي 20 :أتيبم
 - 1ثل٘بٔ ٝكيني ٘مـ ٔمبالت  ٚكٚئِ ٝؾْ ثلاي رٌّبت  6أتيبم
 - 2حجت رٌّبت هٚك٘بَ والة  2أتيبم
 - 3تِٛيـ  12 CATأتيبم
*ثلٌناكي رٌّبت ٌناكٍ ٓجغٍبٞي
ف٤بِيت آّي :ثلٌناكي رٌّبت ٌناكٍ ٓجغٍبٞي ثل اًبى آ َٛتفىل ٘مبؿا٘ ٝثٛٓ ٝكت ٞفت ٝاي يه ثبك (ؿك ٓٛكتي وٝ
كا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ا٘زبْ ُـ ٜثبُـ أب ؿك فٛآُ مٔب٘ي ت٤ييٗ ُـٛٓ ٜكت ٘پقيلفت ٝثبُـٔ٘ ،ف أتيبم اؽتٔبّ ٔي
يبثـ).
ٔالوٟبي أتيبم ؿٞي 30 :أتيبم
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 - 1حجت ٞ caseبي ٔٛكؿ ثغج ثٛٛ ٝك وبُٔ  ٚوّي ٝالـأبت ا٘زبْ ُـ 4.5 ٜأتيبم
 - 2اًتفبؿ ٜام ٔٙبث ٢اٛال٣بتي ٔؾتّف ثلاي ثلكًي رٙجٞ ٝبي ٔؾتّف  9 caseأتيبم
 - 3ثلكًي ٌنيٞ ٝٙبي ٔؾتّف ثل اًبى ٘تبيذ ُٛاٞـ پوِٞٚي  9أتيبم
 - 4تٟي ٝؿًتٛكاِ ُٕ٤ثلاي ٔٛاكؿ ِٔبث 7.5 ٝأتيبم
*تٟي ٝپلٚتىّٟبي ؿاؽُ ثؾِي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ
ف٤بِيت آّي :تـٚيٗ پلٚتىّٟبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ؿك ؿاؽُ ثؾِٟب ثٛٓ ٝكت ٞل ًٔ ٝب ٜيه پلٚتىُ (ؿك ٓٛكتي ت٤ـاؿ وٕتل
٘ٔف أتيبم تّ٤ك ٔي ٌيلؿ).
ٔالوٟبي أتيبم ؿٞي 50 :أتيبم
ِٔ - 1ؾْ ولؿٖ ٌلٞ ٜبي تٕٔيٓ ٌيلي) (decision nodeؿك ٔـيليت ثيٕبكي  12.5أتيبم
 - 2ا٘تؾبة ٌبيـاليٟٙبي ٔٙبًت (پي ام تإييـ اؿاك ٜاًتب٘ـاكؿ  ٚكإٙٞبي ثبِيٙي ٚماكت ثٟـاُت) ٘ ٚمـ آٟ٘ب ثل اًبى
ٔ٤يبك ٚ AGREEيب اًتفبؿ ٜام ٌبيـاليٟٙبي ّٔي ٔٛكؿ تبييـ ٔ٤ب٘ٚت ؿكٔبٖ ٚماكت ثٟـاُت  12.5أتيبم
 - 3ثل٘بٔ ٝكيني  ٚمٔب٘جٙـي ٔٙبًت ثلاي ارلاي ٓغيظ الـأبت  15أتيبم
 - 4ت٤ييٗ ٘مب ٙوّيـي ثلاي ِٔؾْ ولؿٖ كاًتب ٚرٟت ٔ٤يبكٞبي ٕٔيني  10أتيبم

هستٌذات الصم:
استاندارد

آٔٛمٍ ثبِيٙي ثب كٚيىلؿ
ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ا٘زبْ ُٛؿ

نحوه امتياز دهي

مستندات

*كا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ
ف٤بِيت آّي :ثلٌناكي كا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ثل
اًبى ٛلاعي ًؤاَ ثبِيٙي لبثُ پبًؾٍٛيي ثٛٓ ٝكت
ٌٔ تٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلٌناكي كا٘ـٞبي
يه ثبك ؿك ؿٞ ٚفت( ٝؿك ٓٛكتي و ٝكا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل
ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ثلاًبى اًتب٘ـاكؿٞبي تبييـ ُٛاٞـ ا٘زبْ ُـ ٜثبُـ أب ؿك فٛآُ مٔب٘ي ت٤ييٗ
ُـٚ ٜماكت ثٟـاُت
ُـٛٓ ٜكت ٘پقيلفت ٝثبُـٔ٘ ،ف أتيبم اؽتٔبّ ٔي
يبثـ).
ٌٔ تٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلٌناكي رٌّبت
ٌناكٍ ٓجغٍبٞي كا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ٔالوٟبي أتيبم ؿٞي 10 :أتيبم
ٌٔ - 4تٙـ ًبمي ٛٔ caseكؿ ثغج ا أتيبم
ثلاًبى اًتب٘ـاكؿٞبي تبييـ ُـٚ ٜماكت
 - 5تىٕيُ فلْ ٌ٘ؾ ٝآٔٛمُي (educational
ثٟـاُت
) 5 prescriptionأتيبم
ٌٔ تٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلٌناكي هٚك٘بَ
 - 6اًتفبؿ ٜام ٔٙبث ٢اٛال٣بتي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ
والثٟبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ثلاًبى
ؿك كا٘ـٞب ثلاي پبًؼ ثً ٝؤاالت (تلاِي
اًتب٘ـاكؿٞبي تبييـ ُـٚ ٜماكت ثٟـاُت
ُٛاٞـ)  4أتيبم
*هٚك٘بَ والثٟبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ
ف٤بِيت آّي :ثلٌناكي هٚك٘بَ والة  ٚتِٛيـ يه
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(Critically Appraised
ٛٙ٣اٖ ؿاَ٘ پلؿاؽت
) Topicيه ٔٛكؿ ؿك ؿٞ ٚفت( ٝؿك ٓٛكتي وٝ
كا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ا٘زبْ ُـ ٜثبُـ أب ؿك
فٛآُ مٔب٘ي ت٤ييٗ ُـٛٓ ٜكت ٘پقيلفت ٝثبُـٔ٘ ،ف
أتيبم اؽتٔبّ ٔي يبثـ).
ٔالوٟبي أتيبم ؿٞي 20 :أتيبم
 - 4ثل٘بٔ ٝكيني ٘مـ ٔمبالت  ٚكٚئِ ٝؾْ
ثلاي رٌّبت  6أتيبم
 - 5حجت رٌّبت هٚك٘بَ والة  2أتيبم
 - 6تِٛيـ  12 CATأتيبم
*ثلٌناكي رٌّبت ٌناكٍ ٓجغٍبٞي
ف٤بِيت آّي :ثلٌناكي رٌّبت ٌناكٍ ٓجغٍبٞي ثل
اًبى آ َٛتفىل ٘مبؿا٘ ٝثٛٓ ٝكت ٞفت ٝاي يه ثبك
(ؿك ٓٛكتي و ٝكا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ا٘زبْ ُـٜ
ثبُـ أب ؿك فٛآُ مٔب٘ي ت٤ييٗ ُـٛٓ ٜكت ٘پقيلفتٝ
ثبُـٔ٘ ،ف أتيبم اؽتٔبّ ٔي يبثـ).
ٔالوٟبي أتيبم ؿٞي 30 :أتيبم
 - 5حجت ٞ caseبي ٔٛكؿ ثغج ثٛٛ ٝك وبُٔ ٚ
وّي ٝالـأبت ا٘زبْ ُـ 4.5 ٜأتيبم
 - 6اًتفبؿ ٜام ٔٙبث ٢اٛال٣بتي ٔؾتّف ثلاي
ثلكًي رٙجٞ ٝبي ٔؾتّف  9 caseأتيبم
 - 7ثلكًي ٌنيٞ ٝٙبي ٔؾتّف ثل اًبى ٘تبيذ
ُٛاٞـ پوِٞٚي  9أتيبم
 تٟي ٝؿًتٛكاِ ُٕ٤ثلاي ٔٛاكؿ ِٔبث 7.5 ٝأتيبم

 پلٚتىّٟبي تِؾئي ؿكٔب٘ي ثلاًبى
كإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٔٛة ٚماكت ثٟـاُت

ُٛاٞـ پوِٞٚي ٔ٤تجل ؿك
ٛجبثت ثبِيٙي اًتفبؿُٛ ٜؿ

 اًتب٘ـاكؿٞبي پيبٔـ ثلاًبى ُٛاٞـ
پوِٞٚي ٔ٤تجل يب كإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٔٛة
ٚماكت ثٟـاُت
 اًتب٘ـاكؿٞبي فلايٙـ ثلاًبى ُٛاٞـ
پوِٞٚي ٔ٤تجل يب كإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٔٛة
ٚماكت ثٟـاُت
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ِٔؾْ ولؿٖ ٌلٞ ٜبي تٕٔيٓ
ٌيلي) (decision nodeؿك ٔـيليت
ثيٕبكي  12.5أتيبم
ا٘تؾبة ٌبيـاليٟٙبي ٔٙبًت ٘ ٚمـ آٟ٘ب ثل
اًبى ٔ٤يبك ٚ AGREEيب اًتفبؿ ٜام
ٌبيـاليٟٙبي ّٔي ٔٛكؿ تبييـ ٔ٤ب٘ٚت ؿكٔبٖ
ٚماكت ثٟـاُت  12.5أتيبم
ثل٘بٔ ٝكيني  ٚمٔب٘جٙـي ٔٙبًت ثلاي ارلاي
ٓغيظ الـأبت  15أتيبم
ت٤ييٗ ٘مب ٙوّيـي ثلاي ِٔؾْ ولؿٖ
كاًتب ٚرٟت ٔ٤يبكٞبي ٕٔيني  10أتيبم

حاكميت باليني
مالك هاي پيشنهادي جهت ارزيابي
هويضي ثبليٌي

زير مالك
 عـالُ صٟبك ٔٛكؿ ٕٔيني ثبِيٙي ا٘زبْ ُٛؿ

امتياز مالك
*

*هويضي ثبليٌي
ف٤بِيت آّئٕ :يني ّٕ٣ىلؿ ثبِيٙي ثلاي  4اًتب٘ـاكؿ ؿك ًبَ
ٔالوٟبي أتيبم ؿٞيٞ :ل ٕٔيني  25أتيبم
 - 1تـٚيٗ ٔ٤يبك  ٚاًتب٘ـاكؿ ٕٔيني ثبِيٙي ثل پبي ٝكإٙٞبٞبي ثبِيٙي يب ُٛاٞـ ٔ٤تجل پوِٞٚي
٘غ ٜٛأتيبم ؿٞي :وُ أتيبم اؽتٔبّ يبفت ٝثلاي تـٚيٗ ٔ٤يبك  ٚاًتب٘ـاكؿ ٕٔيني ثبِيٙي ٔ٤بؿَ ٔ 5ي ثبُـ.
اِجت ٝأتيبم اٗبفي ٔ٤بؿَ  2أتيبم ٘ين ث ٝاماي تـٚيٗ ٞل ٔ٤يبك پيبٔـي تّ٤ك ؽٛاٞـ ٌلفت .ثلاي ٔخبَ ؿك ٓٛكتي وٝ
ثيٕبكًتبٖ تٛاٌ٘ت ٝثبُـ ٔجٙبي ٕٔيني ثبِيٙي ؽٛؿ كا ثلاًبى ٔ٤يبك پيبٔـي ا٘زبْ ؿاؿ ٜثبُـ ث ٝربي  5أتيبم 7 ،أتيبم ث ٝاٚ
تّ٤ك ؽٛاٞـ ٌلفت.
 - 2ت٤ييٗ ٔالوٟبي اكميبثي ّٕ٣ىلؿ ٔلتج٤ٔ ٚ ٚتجل  5أتيبم
 - 3ثل٘بٔ ٝكيني ٓغيظ ثلاي حجت ُبؽٟٔبي اكميبثي ّٕ٣ىلؿ  5أتيبم
 - 4ا٘ـامٌ ٜيلي ٓغيظ ُبؽٟٔب  2.5أتيبم
 - 5ثل٘بٔ ٝكيني ٓغيظ ثلاي ؿًتيبثي ث ٝاًتب٘ـاكؿٞب  7.5أتيبم
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100

هستٌذات الصم
استاندارد

نحوه امتياز دهي

مستندات

 ث ٝاماي ٞل ٕٔيني ثبِيٙي ( 25اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ صٟبك
ٔٛكؿ ٕٔيني ثبِيٙي

عـالُ صٟبك ٔٛكؿ ٕٔيني
ثبِيٙي ا٘زبْ ُٛؿ

 ؿك ثيٕبكًتبٖ ٞبي ؿاكاي ثؾَ
مايٕبٖ ؿٛٔ ٚكؿ ٕٔيني مايٕبٖ ثٝ
كً ٍٚناكيٗ  ٚؽ٘ٛليني پي ام
مايٕبٖ ٔٛكؿ ٘٠ل اًت.

 ؿك عي ٜٝپلًتبكي ٕٔيني مؽٓ
ثٌتل ،افتبؿٖ ام تؾت  ٚفّجيت
پيِٟٙبؿ ٔي ُٛؿ.
 ؿك ٓٛكت اثالٌ ٥بيـاليٗ ٞبي
ّٔي ٕٔيني ايٗ ٌبيـاليٗ ٞب ٔٛكؿ
٘٠ل ٔي ثبُـ.
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ٔالوٟبي أتيبم ؿٞيٞ :ل ٕٔيني  25أتيبم
 - 1تـٚيٗ ٔ٤يبك  ٚاًتب٘ـاكؿ ٕٔيني ثبِيٙي ثل پبيٝ
كإٙٞبٞبي ثبِيٙي يب ُٛاٞـ ٔ٤تجل پوِٞٚي
٘غ ٜٛأتيبم ؿٞي :وُ أتيبم اؽتٔبّ يبفت ٝثلاي تـٚيٗ
ٔ٤يبك  ٚاًتب٘ـاكؿ ٕٔيني ثبِيٙي ٔ٤بؿَ ٔ 5ي ثبُـ.
اِجت ٝأتيبم اٗبفي ٔ٤بؿَ  2أتيبم ٘ين ث ٝاماي تـٚيٗ ٞل
ٔ٤يبك پيبٔـي تّ٤ك ؽٛاٞـ ٌلفت .ثلاي ٔخبَ ؿك ٓٛكتي وٝ
ثيٕبكًتبٖ تٛاٌ٘ت ٝثبُـ ٔجٙبي ٕٔيني ثبِيٙي ؽٛؿ كا
ثلاًبى ٔ٤يبك پيبٔـي ا٘زبْ ؿاؿ ٜثبُـ ث ٝربي  5أتيبم7 ،
أتيبم ث ٝا ٚتّ٤ك ؽٛاٞـ ٌلفت.
 - 2ت٤ييٗ ٔالوٟبي اكميبثي ّٕ٣ىلؿ ٔلتج٤ٔ ٚ ٚتجل 5
أتيبم
 - 3ثل٘بٔ ٝكيني ٓغيظ ثلاي حجت ُبؽٟٔبي اكميبثي
ّٕ٣ىلؿ  5أتيبم
 - 4ا٘ـامٌ ٜيلي ٓغيظ ُبؽٟٔب  2.5أتيبم
 - 5ثل٘بٔ ٝكيني ٓغيظ ثلاي ؿًتيبثي ث ٝاًتب٘ـاكؿٞب
 7.5أتيبم

حاكميت باليني
مالك هاي پيشنهادي جهت ارزيابي

استفبدُ اص اطالػبت

استاندارد

زير مالك
ً يٌتٓ  HISؿك ثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت ٝثبُـ

25

ُ 50 بؽْ ّٕ٣ىلؿي ؿك ثيٕبكًتبٖ ت٤ييٗ ُـ ٜاًت

100

ٔ ـاؽالت ٔٛحل ثل اًبى ُبؽٟٔبي ت٤ييٗ ُـ ٜؿك ثيٕبكًتبٖ ا٘زبْ ٔي
پقيلؿ.

150

نحوه امتياز دهي

مستندات

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ًيٌتٓ أتيبم وبُٔ ( 5اهتيبص)  ٚؿك ٓٛكت

ِٔ بٞـً ٜيٌتٓ HIS
ًيٌتٓ  HISؿك ثيٕبكًتبٖ
اًتملاك يبفت ٝثبُـ

امتياز مالك

٣ـْ ٚرٛؿ ًيٌتٓ ( 0اهتيبص )تّ٤ك ٔيٍيلؿ.

 حجت ثيٕبكيٟب ثل اًبى ًيٌتٓ
وـي ًٙثيٗ إِّّي ICD10

 ؿكٓٛكت حجت ؿك  HISثلاًبى  10ICD10اهتيبص تّ٤ك ٔي

 حجت ٔٛاكؿ ٔلي ٔٚيل ثلاًبى ًيٌتٓ
وـي ًٙثيٗ إِّّي ICD9

ٌيلؿ  ٚؿك ٓٛكت ٣ـْ ٚرٛؿ ًيٌتٓ( 0اهتيبص )تّ٤ك ٔيٍيلؿ.
 ؿكٓٛكت حجت ؿك  HISثل اًبى  10 ICD9اهتيبص تّ٤ك ٔي
ٌيلؿ  ٚؿك ٓٛكت ٣ـْ ٚرٛؿ ًيٌتٓ( 0اهتيبص )تّ٤ك ٔيٍيلؿ.
 ث ٝاماء ت٤ييٗ  ٚا٘ـامٌ ٜيلي ٞل ُبؽْ ّٕ٣ىلؿي

 2اهتيبص

تّ٤ك ٔي ٌيلؿ.

ُ 50بؽْ ّٕ٣ىلؿي ؿك
ثيٕبكًتبٖ ت٤ييٗ ُـ ٜاًت

ٚ رٛؿ ٌٔتٙـاتي وِ٘ ٝبٖ ؿٞـ
ُبؽْ ٞبي ّٕ٣ىلؿي وّيـي ؿك
ثيٕبكًتبٖ ؿك فٛآُ ٔ٤يٗ ت٤ييٗ ٚ
ا٘ـامٌ ٜيلي ٔي ُٛؿ.

 لبثُ فول اًت ؿك ثيٕبكًتبٖ ٞبي ؿاكاي اٚكها٘ي  ٚثؾَ
مايٕبٖ ُ 5بؽْ اٚكها٘ي وِٛكي ُ 4 ٚبؽْ ثيٕبكًتبٖ ٞبي
ؿًٚتـاك ٔبؿك ُبُٔ ايٗ ُبؽْ ٞبي ّٕ٣ىلؿي ؽٛاٞـ ُـ ،ؿك
ٓٛكت فمـاٖ ايٗ ثؾَ ٞب ُبؽْ ٞبي ّٕ٣ىلؿي ثل عٌت
تؾْٔ ثيٕبكًتبٖ ٔٛكؿ ٘٠ل ٔي ثبُـ و ٝؿك ٓٛكت ت٤ييٗ ٚ
ا٘ـامٌ ٜيلي تٕبْ ُبؽْ ٞب

 100اهتيبص تّ٤ك ٔي ٌيلؿ .ؿك

ٕٗٗ ام ُ 50بؽْ ُ 10بؽْ ٔي تٛا٘ـ ؿك٘ٚـاؿي( )INPUT
ثبُـ .ؿك ثيٕبكًتبٖ ٞبيي و ٝؿاكاي ثؾَ مايٕبٖ ٔي ثبُٙـ يه
ُبؽْ ٘يلٚي اٌ٘ب٘ي اِنأي ٔي ثبُـٛ( .جك پيًٛت)
ٔـاؽالت ٔٛحل ثل اًبى
ُبؽٟٔبي ت٤ييٗ ُـ ٜثلعٌت
٘ ١ٛتؾْٔ ٞل ثيٕبكًتبٖ ا٘زبْ
پقيلؿ

 ؿك ٓٛكتي و ٝثلاي ٞل وـاْ ام ُبؽْ ٞبي ّٕ٣ىلؿي ت٤ييٗ
ُـٔ ٜـاؽّ ٝآالعي ا٘زبْ ُـ ٜثبُـ ث ٝاماء ٞل ُبؽْ
ٌٔ تٙـات ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثلاي ٞل يه
ام الـأبت آالعي

2اهتيبص تّ٤ك ٔي ٌيلؿ .ؿك ٓٛكت ثل٘بٔ ٝكيني ثلاي آالط
ُبؽْ ٞب ؿك ٓٛكتي ؤ ٝـاؽّ ٝوبُٔ ٘جبُـ يك اهتيبص تّ٤ك
ٔي ويلؿ.
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هصبحجِ:
سوال
آيب ٔـيليت ثيٕبكًتبٖ ام ٘غ ٜٛا٘زبْ الـاْ آالعي رٟت
ثٟجٛؿ ُبؽْ ٞبي ّٕ٣ىلؿي اٛال ١ؿاكؿ؟

نحوه امتيازدهي
ؿك ٓٛكتي ؤ ٝـكيت ثيٕبكًتبٖ ام ٘غ ٜٛا٘زبْ ٔـاؽّ ٝآالعي ث ٝاماء ٞل ُبؽْ
آٌبٞي ؿاُت ٝثبُـ ( 1اهتيبص) ٚؿك ٓٛكت ٣ـْ اٛال 0( ١اهتيبص) تّ٤ك ٔي ٌيلؿ.
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حبكويت ثبليٌي
هالك ّبي پيطٌْبدي جْت

صيش هالك

اسصيبثي

تؼبهل ثب ثيوبساى ٍجبهؼِ

اهتيبص هالك

٠٘ بْ كًيـٌي ثُ ٝىبيبت ؿك ثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت ٝاًت.

20

ٚ اعـ پيٍِيلي  ٚاكتمب ًالٔت  ٚيب ٌل ٜٚآٔٛمٍ ث ٝثيٕبك (ميلوٕيتٝ
ثٟجٛؿ ويفيت) ؿك ثيٕبكًتبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ

25

 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔٔ ٝـ ٖٚرٟت آٌبً ٜبمي ثيٕبكاٖ ٕٞ ٚلاٞبٖ ؿك
اكتجب ٙثب عمٛلِبٖ ٕٞ ٚضٙيٗ ؽـٔبت ؿكٔب٘ي  ٚغيل ؿكٔب٘ي لبثُ اكائٝ
ٔي ثبُـ* .

21

 اكميبثي ثيٕبكاٖ ؿك ثـٚ ٚكٚؿ  ٚاكميبثي ٔزـؿ عيٗ ثٌتلي ثلاي
ثلكًي ٛ٣أُ ؽٜل ٣بْ  ٚؽبّ  ٚآٔٛمُٟبي عيٗ تلؽيْ ا٘زبْ ٔيِٛؿ

115

آٔٛمٍ ٞبي پي ام تلؽيْ ؿك ثيٕبكًتبٖ ا٘زبْ ٔي ُٛؿ.
(ؿًتٛكاِ ُٕ٤پي ام تلؽيْ ثيٕبكاٖ كٚا٘ي اؿاكً ٜالٔت كٚاٖ ؿك
ثيٕبكًتبٟ٘بي كٚا٘پنُىي ٛجك كإٙٞبي اؿاكً ٜالٔت كٚاٖ اكائُٛ ٝؿ)

30

 ؿًتٛكاِ ُٕ٤كفتبك ثب وٛؿن اثالُ ٥ـ ٜاؿاكً ٜالٔت كٚاٖ ٚماكت
ثٟـاُت ؿك ثيٕبكًتبٖ ارلا ُـ ٜاًت

20

 ثل٘بٔ ٝكٗبيت ًٙزي ثيٕبكاٖ ؿك ثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت ٝاًت.

10

34

هستٌذات الصم
استبًذاسد

هستٌذات

ًحَُ اهتيبص دّي

ٚرٛؿ ُيٞ ٜٛبيي رٟت ؿكيبفت
ُىبيبت(تّفٙئ-ىبتج ٝاي -ع٘ٛكي
ايٙتل٘تي)......

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـاتي ٔجٙي ثل ٚرٛؿ ًيبًت
ثلاي ؿكيبفت ُىبيبت

 1أتيبم

اؽتٔبّ فلؿي ثٛٙ٣ ٝاٖ ٌٔئَٛ
كًيـٌي ثُ ٝىبيبت

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

 1أتيبم

اؽتٔبّ وـ ثٞ ٝل ُىبيت  ٚؿاؿٖ آٖ وـ
ث ٝفلؿ ُبوي

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

 1أتيبم

ٛجم ٝثٙـي ُىبيبت ثلاًبى اِٛٚيت،
ُـت  ،تىلاكُ ١ٛ٘ ٚ ،ىبيت

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات ٔجٙي ثل ٛجم ٝثٙـي
ُىبيبت ثل اًبى اِٛٚيتُ ،ـت ،تىلاكٚ ،
ٕٞزٙيٗ ُ٘ ١ٛىبيبت (اؿاكي ٔ ،بِي  ،ثبِيٙي،
ؽـٔبت ،لٔٛك)  ٚاكرب ١ثل آٖ اًبى

 3أتيبم

ؿك ٓٛكتي و ٝثبالي ُ %75ىبيبت ث٘ ٝتيزٝ
كًيـ ٜثبُـ.
 6اهتيبص
 50تب ُ %75ىبيبت ث٘ ٝتيز ٝكًيـ ٜثبُـ.

ٔيناٖ عُ  ٚفُٔ ُىبيبت (ثٔٛكت ؿكرب
 ٚيب اكرب ١ثًٜٛ ٝط فيلث)ٚ

ٚرٛؿ ُبؽْ عُ  ٚفُٔ ُىبيبت ثل اًبى:
ؿكٓـ ُىبيت ٞبي عُ  ٚفُٔ ُـ ٜث ٝوُ
ُىبيبت

تغّيُ ٚحجت ُىبيبت

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

 2أتيبم

ا٘زبْ الـأبت آالعي

ٌناكٍ الـأبت ٚ ٚرٛؿ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي رٟت
ا٘زبْ آالعبت

 2أتيبم

 4اهتيبص
 %25تب ُ %50ىبيبت ث٘ ٝتيز ٝكًيـ ٜثبُـ.
 2اهتيبص
ميل ُ %25ىبيبت ث٘ ٝتيز ٝكًيـ ٜثبُـ.
 1اهتيبص

ٚاعـ پيٍِيلي  ٚاكتمبء ًالٔت (ؿك
ٓٛكت ٣ـْ أىبٖ ٚرٛؿ ٌل ٜٚآٔٛمٍ
ًالٔت ثٛٙ٣ ٝاٖ ميل وٕيت ٝثٟجٛؿ
ويفيت ؿك ثيٕبكًتبٖ)

ٚرٛؿ ٚاعـ  ٚثلكًي ٌٔتٙـات
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ٟٚيف ٝايٗ ٚاعـ ثل٘بٔ ٝكيني ٞبي اكتمبئ
ًالٔت ٔ ٚـيليت ثيٕبكي ٞب ثب ٌلٞ ٜٚـف
ثيٕبكاٖ ،ؽب٘ٛاؿ ٜثيٕبكاٖ  ٚوبكوٙبٖ ٔي ثبُـ
تِىيُ ٚاعـ ث ٝييًٛت آٔـ ٜاًت
ؿك ٓٛكت ٘ـاُتٗ ٚاعـٌ ،ل ٜٚآٔٛمٍ ًالٔت
ٔي ثبيٌتي ؿك ثيٕبكًتبٖ تِىيُ ُـ ٜثبُـ
ا٘٣ب ٕٞىبك ٌلُ ٜٚبُٔ ٔ٤ب ٖٚآٔٛمُي
ثيٕبكًتبًٖٛ ،پلٚاينك آٔٛمُيً ،لپلًتبك ٚ
افلاؿ ٚارـ ٓالعيت ثل اًبى تبييـ تيٓ ثٛؿٚ ٜ
وبك ايٗ ٌل ٜٚثل٘بٔ ٝكيني ٠٘ ٚبكت ثل أل
اكتمبئ ًالٔت ٔ ٚـيليت ثيٕبكي ٞب ٔي ثبُـ

25اهتيبص ٍاحذ ٍ دس صَست ػذم ٍجَد
ٍاحذ  5اهتيبص ثِ گشٍُ تؼلق هيگيشد
ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي ٚك ٍٚارلايي ثلاي
اكميبثي ثيٕبكاٖ ام ٘٠ل ٛ٣أُ ؽٜل ٣بْ
ٔب٘ٙـ ٤ٗٚيت اًتٕ٤بَ ؿؽب٘يبت٤ٗٚ،يت
تغقي٤ٗٚ- ،ٝيت كٚا٘ي -ارتٕب٣ي-
التٔبؿي ،صبلي ... ٚ

ثلكًي ٌٔتٙـات

10اهتيبص

ٚرٛؿؽِٔ ٚي ٚك ٍٚارلايي ثلاي
اكميبثي ثيٕبكاٖ ام ٘٠ل ٛ٣أُ ؽٜل ؽبّ
ٔب٘ٙـ ثيٕبكاٖ ؿيبثتي ،إًٓي ،ثيٕبكي
كيٛي ...

ثلكًي ٌٔتٙـات

 10أتيبم

آٔٛمٍ ثيٕبكاٖ ثل اًبى اكميبثي ٘يبمٞبي
ًالٔت ثيٕبكاٖ ثلاي ٛ٣أُ ؽٜل ٣بْ

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات ٔجٙي ثل ؿكٓـ ثيٕبكاٖ
آٔٛمٍ ؿيـ ٜثلاي آالط ٛ٣أُ ؽٜل ٣بْ

* درصذ بیماران ارسیابی شذي بزای عُامل
خطزعمُمی در حذاقل  10ومُوً تصادفی
صُرت کسز تعذاد کلی بیماران دارای شُاٌذ

آٔٛمٍ ثيٕبكاٖ ثل اًبى اكميبثي ٘يبمٞبي
ًالٔت ثيٕبكاٖ ثلاي ٛ٣أُ ؽٜل ؽبّ

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات ٔجٙي ثل ؿكٓـ ثيٕبكاٖ
آٔٛمٍ ؿيـ ٜثلاي آالط ٛ٣أُ ؽٜل ؽبّ

مُجُد در پزَوذ ي ٌایشان مبىی بز ایه کً ارسیابی
عُامل خطز شامل استعمال دخاویات ،تغذیً بزای آ
وٍا صُرت گزفتً است.
مخزج کسز تعذاد بیماران

ثيَ ام %75
 30اهتيبص

ثيَ ام %50
 20اهتيبص
%25-50
 10اهتيبص
ثب %1- 25
 2اهتيبص
درصذ بیماران ارسیابی شذي بزای عُامل
خطزخاص در حذاقل  10ومُوً تصادفی
صُرت کسز بیماراوی کً یتُاوىذ اقذامات السم
بزای مذیزیت بیماری خُد را وام ببزوذ.
مخزج کسز کلیً بیماران) ومُوً(

ثيَ ام %75
 30اهتيبص
ثيَ ام %50
 20اهتيبص
%25-50
 10اهتيبص
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ثب %1- 25
 2اهتيبص
ثلٌناكي ثل٘بٔ ٝآٔٛمٍ ث ٝثيٕبكاٖ ثٝ
ٓٛكت ٌلٞٚي

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

ثلللاكي اكتجب ٙتّفٙي ثب ثيٕبكاٖ  2-4كٚم
پي ام تلؽيْ(تب يه ٔب ٜپي ام تلؽيْ
ثلعٌت ٘ ١ٛثيٕبكي)

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلللاكي اكتجبٙ
تّفٙي

اؽتٔبّ ثؾِي ام ٚة ًبيت ثيٕبكًتبٖ
ثلاي أل آٔٛمٍ ث ٝثيٕبك

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔ ٝآٔٛمٍ ث ٝثيٕبكاٖ ثٝ
ٓٛكت ٌلٞٚي  ٚثلٌناكي ايٗ والى ٞب
ثٔٛكت ٔ ٓ٠ٙثبُـ
 5اهتيبص
ؿك ٓٛكتيى ٝثيٕبكًتبٖ ثب ثيَ ام %50
ثيٕبكاٖ (عـ الُ ثلاي ً ٝثيٕبكي ُبي2-4 )٢
كٚم پي ام تلؽيْ ،تٕبى تّفٙي رٟت عُ
ِٔىالت اعتٕبِي ثلللاك ٕ٘بيـ
 10اهتيبص
اٌل ثب  %25-50ثيٕبكاٖ تٕبى ثٍيلؿ
 5اهتيبص
اٌل ثب  %1- 25ثيٕبكاٖ تٕبى ثٍيلؿ
 2اهتيبص
 5أتيبم

ٚرٛؿ كٚاِ٘ٙبى ؿك ثؾَ  ٚيب ؿكٔبٍ٘بٜ
وٛؿوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ

 5امتياز

آُٙبيي پلً ُٙثؾَ  ٚؿكٔبٍ٘ب ٜوٛؿوبٖ
ثب ٣الئٓ ِ٘ ٚب٘ٞ ٝبي وٛؿن آماكي ٚ
اكرب ١ثٔ ٝـؿوبك

 5امتياز

پلًِٙبٔ ٝكٗبيت ًٙزي ثيٕبك ٔٛرٛؿ
اًت

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

 1أتيبم

تغّيُ  ٚالـاْ آالعي ثل اًبى ٘تبيذ
فلْ ٞبي كٗبيت ًٙزي

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

 2.5أتيبم
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هصبحجِ
سَال

ًحَُ اهتيبصدّي

آيب ٌٔئ َٛكًيـٌي ثُ ٝىبيبت ؿكٔٛكؿاٌب ٜولؿٖ پلًٚ ُٙثيٕبكاٖ
ام ُيٞ ٜٛبي ٔت٤ـؿ ؿكيبفت ُىبيت  ٚصٍٍ٘ٛي كًيـٌي ث ٝآٖ
اٛال ١ؿاكؿ؟

ؿك ٓٛكتيى ٝفلؿ ٌٔئ َٛكًيـٌي ثُ ٝىبيبت ؿكٔٛكؿاٌب ٜولؿٖ
پلًٚ ُٙثيٕبكاٖ ام ُيٞ ٜٛبي ٔت٤ـؿ ؿكيبفت ُىبيت  ٚصٍٍ٘ٛي
كًيـٌي ث ٝآٖ ( 2اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

آيب ثل اًبى ُىبيبت ٚآّ ٝالـأبت آالعي ا٘زبْ ٔيٍيلؿ؟

ؿك ٓٛكتيى ٝفلؿ ٌٔئ َٛؿك ٔٛكؿ ؿكعبَ ارلا ثٛؿٖ الـأبت
آالعي اٛال ١ؿاكؿ( 2اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

آيب پلً ُٙثلاي ك٣بيت عمٛق ثيٕبك آٔٛمٍ المْ كا ؿيـ ٜا٘ـ؟

ٔٔبعج ٝثب ٘ 2فل ام پلً( ُٙآيب ِٔٛٙك عمٛق ثيٕبك كا وبٔال  ٚثٝ
ؿكًتي ثلاي ثيٕبك ٕٞ ٚلاٞبٖ ٜٔلط ٔي وٙٙـ) ( 2اهتيبص
اختصبظ هي يبثذ)هصبحجِ ثب ّش پشسٌل  1اهتيبص

آيب ثيٕبكاٖ  ٚؽب٘ٛاؿ ٜثب ِٔٛٙك عمٛق ثيٕبك آُٙبيي ؿاك٘ـ؟

ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبك  ٚيب ؿك ٓٛكت ِنٕٞ ْٚلاٞبٖ ام ٘٠ل آُٙبيي ثب
عمٛق ؽٛؿ ( 4اهتيبص اختصبظ هي يبثذ) هصبحجِ ثب ّش ثيوبس
 2اهتيبص

ٔ٤لفي ؽـٔبت غيل ؿكٔب٘ي ٔب٘ٙـ ِ٘بٖ ؿاؿٖ ٔغُ پّ ٝاٜٗلاكي-
ؿًتِٛيي-مً٘ اؽجبك٘-غ ٜٛاًتفبؿ ٜام اٞلْ ٞبي تؾت٘ -غٜٛ
اًتفبؿ ٜام أىب٘بت ٔٛرٛؿ ؿك ثؾَ

ٔٔبعج ٝثب ٘2فلام ثيٕبكاٖ (آيب ام ايٗ ؽـٔبت اٛال ١ؿاك٘ـ؟) ٚيه
٘فل امپلً(ُٙايب ثيٕبكاٖ كا تٛرئ ٝي وٙٙـ ؟)( 3اهتيبص اختصبظ
هي يبثذ)هصبحجِ ثب ّش ثيوبس  1اهتيبص ٍ هصبحجِ ثب 1پشسٌل 1
اهتيبص

آيب وّي ٝوبكوٙبٖ اكائ ٝؿٙٞـ ٜؽـٔت ث ٝثيٕبك ؽٛؿ كا ٔ٤لفي ٔي
وٙٙـ؟

ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبكثٛٓ ٝكت تٔبؿفي ( آُٙبيي ثب پنُه ٔ٤بِذ،
ؿًتيبكاٖ ٔلث( ٝٛٛؿك ٓٛكت ٚرٛؿ) ،پلًتبك ٌٔئ َٛؿك ٞل
ُيفت) ( 2اهتيبص اختصبظ هي يبثذ) هصبحجِ ثب ّش ثيوبس 1
اهتيبص

آيب پٙٔ َُٛبًت ثيٕبك ك٣بيت ٔي ٌلؿؿ؟

ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبكثٛٓ ٝكت تٔبؿفي( 2اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ) هصبحجِ ثب ّش ثيوبس  1اهتيبص

آيب ٛلط اٜ٘جبق ك٣بيت ٔي ٌلؿؿ؟

ٔٔبعج ٝثب ٘ 2فل ام ثيٕبكاٖ( 2اهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
هصبحجِ ثب ّش ثيوبس  1اهتيبص

آيب رـا ًبمي ثيٕبكاٖ ؿك اٛبق ٞبي صٙـ تؾت ٝثب اًتفب ٜام پلؿٜ
ٓٛكت ٔي ٌيلؿ؟
تٛري ٝالمْ ؿك ٔٛكؿ ٞنيٞ ٝٙبي ؿكٔبٖ  ٚثيٕ ٝثلاي ثيٕبكاٖ
ٓٛكت ٔيٍيلؿ؟
ثل٘بٔ ٝآٔٛمٍ ث ٝثيٕبك ؿكعيٗ ثٌتلي اًتملاك يبفت ٝاًت؟

ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبكثٛٓ ٝكت تٔبؿفي ( 2اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ) هصبحجِ ثب ّش ثيوبس  1اهتيبص
ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبكثٛٓ ٝكت تٔبؿفي ( 4اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ) هصبحجِ ثب ّش ثيوبس  2اهتيبص
ٔٔبعج ٝثب  5ثيٕبكثٛٓ ٝكت تٔبؿفي ؿك ثؾَ ٞبي ٔؾتّف ٚ
 - 1مبىی بز ایىکً تُصیً ٌای السم راجع بً عُامل خطز عام
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(تزک سیگار ،تغذیً ،فعالیت فیشیکی َ  َ )...یا خاص ( ٘١ٛ
ثيٕبكئ ،لالجت ،ؿكٔبٖ ٛ٣ ٚاكٕ ،آٔٛمٍ ٘غ ٜٛاًتفبؿٜ
ايٕٗ ٛٔ ٚحل ام تٕبٔي ؿاكٞٚبي ثيٕبك ،اًتفبؿ ٜايٕٗ ٚ
ٔٛحل ام تزٟينات پنُىي ًٚ ٚبيُ وٕه ؿكٔب٘ي احلات
اعتٕبِي ٔيبٖ ؿاكٞٚبي تزٛيني  ٚؿاكٞٚبي ؿيٍل ٚ
تغقي ٝثيٕبك ،تغقي ٚ ٝكهيٓ غقايي ٔٙبًت ثلاي ثيٕبك،
ٔـيليت ؿكؿ ،آٔٛمٍ تىٙيه ٞبي ثبمتٛا٘ي ) را دریافت
ومُدي اوذ 30امتیاس ٌز بیمار  6امتیاس

ٔٔ - 2بعج ٝثٔٛكت تٔبؿفي ثب ٘ 2فل ام پلً ُٙآٔٛمٍ ثٝ
ثيٕبك ؿك ٔٛكؿ ٘غ ٜٛا٘زبْ آٔٛمٍ  ٚإٛيٙبٖ ام ايٙىٝ
وّي ٝپلً ُٙآٔٛمٍ ؿٙٞـ ٜثل اًبى ثل٘بٔ ٝكيني ٚاعـ
پيٍِيلي  ٚاكتمبء ًالٔت يب ٌل ٜٚآٔٛمٍ ث ٝثيٕبك،
آٔٛمٍ كا اكائٔ ٝي ؿٙٞـ 5( .اهتيبص اختصبظ هي
يبثذ) هصبحجِ ثب ّشپشسٌل 2.5اهتيبص
ايب ثيٕبكًتبٖ ثل٘بٔ ٝآٔٛمٍ ث ٝثيٕبكاٖ ثٛٓ ٝكت ٌلٞٚي كا ارلا
ٔي ٕ٘بيـ؟

ٔٔبعج ٝتٔبؿفي ثب 2ثيٕبك و ٝؿك ايٗ والى ٞب ع٘ٛك ؿاُت ٝا٘ـ؟
ؿك ٓٛكت ٣ـْ ؿًتلًي ث ٝثيٕبك ام ٛليك تّفٙي صه ُٛؿ؟(2
اهتيبص اختصبظ هي يبثذ) هصبحجِ ثب ّش ثيوبس  1اهتيبص

آيب اٛال ١كًب٘ي والٔي ُٛ٘ ٚتبكي رٟت ٔلار٤بت ث٤ـي ث ٝثيٕبك
ٓٛكت ٔيٍيلؿ؟

ٔٔبعج ٝثب 2ثيٕبك ؿك عبَ تلؽيْ يب ٔلؽْ ُـ ٜثٛٓ ٝكت
تٔبؿفي( 4اهتيبص اختصبظ هي يبثذ) هصبحجِ ثب ّش ثيوبس2
اهتيبص

آيب ثيٕبكًتبٖ آؿكى ًبيت ٞب ٙٔ ٚبثٔ ٚ ٢لاون ٔلتج ٚثب آٔٛمٍ
ثيٕبك ؿك ًٜظ ربٔ ٝ٤كا ؿك اؽتيبك ثيٕبكاٖ ٔي ٌقاكؿ.

ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبك ؿك عبَ تلؽيْ يب ٔلؽْ ُـ ٜثٛٓ ٝكت
تٔبؿفي( 4اهتيبص اختصبظ هي يبثذ) هصبحجِ ثب ّش ثيوبس2
اهتيبص

اكتجبٓ ٙغيظ ثب وٛؿن ٚ ٚاِـ ؿك ثـٚ ٚكٚؿ

 5أتيبم

تٛر ٝث٘ ٝيبمٞبي ٣بٛفي ،كفبٞي ،ثٟـاُتي  ٚؿكٔب٘ي ،رٌٕي ٚ
اكتمبءًالٔت كٚاٖ وٛؿوبٖ ٛ٘ ٚرٛاٖ ؿك ثؾَ  ٚؿكٔبٍ٘بٜ

 5أتيبم

آيب ٌٔئٔ َٛلث ٝٛٛام ك ٍٚا٘زبْ كٗبيت ًٙزي اٛال ١ؿاكؿ؟

ٔٔبعج ٝثب فلؿ ٌٔئ 4(َٛاهتيبص اختصبظ هي يبثذ)

آيب ٌٔئٔ َٛلث ٝٛٛام ك ٍٚتغّيُ پلًِٙبٔٞ ٝبي كٗبيت ًٙزي
اٛال ١ؿاكؿ؟

ٔٔبعج ٝثب فلؿ ٌٔئ 2.5(َٛاهتيبص اختصبظ هي يبثذ)
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