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همذهِ:
"ّشگبُ هطكلي سا پيص هي كطيذ ثِ يبد داضتِ ثبضيذ كِ ثشاي آى ساُ حلي پيطٌْبد دّيذ".
« اهبم ػلي(ع) »
هسيطيت زض زًيبي ًًٌَي ؾطقبض اظ تـييط ٍ تحَل اؾت .هؿبئل ضٍيبضٍي هب زض ؾبظهبى ٍ خبهؼِ ضٍظ ثِ ضٍظ پيچيسُ تط هيي قيًَس
ثغَضيٌِ ًِ تَؾظ هؼسٍزي اظ اكطاز هبثل حل ًوي ثبقٌس .قطايظ هَخَز ثگًَِ اي اؾت ًيِ هيسيطيت هموطًيع ضا زض ػويل ؿييط
هوٌي ؾبذمِ ،زض ًميدِ هكبضًت اًؿبًْب زض اهَض ثِ يي ضطٍضت تجسيل گطزيسُ اؾت.
ًيطٍي اًؿبًي ثِ لحبػ ثطذَضزاضي اظ هسضت اًسيكِ ،ذالهيت ٍ ًَآٍضي ثعضگمطيي زاضايي ّط ؾبظهبى هحؿَة هي قَز .چيطا ًيِ
ّط گًَِ ثْجَز ٍ پيكطكت زض ؾيؿموْبي كٌي ٍ ؾب ظهبًي تَؾظ ًيطٍي اًؿبًي نَضت هي گيطز .تَاى كٌطي ٍ ايسُ ّبي ًبضًٌبى
زض ّط ؾبظهبى ثِ ػٌَاى ؾطهبيِ ًْلمِ ٍ شذبيط ػظيوي هي ثبقس ًِ ًكق ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ ايي ؾيطهبيِ تَؾيظ ّيط ؾيبظهبى ٍ
هسيطيمي ثبػث ضقس ٍ تَؾؼِ آى ؾبظهبى ذَاّس قس.
اظ آًدبئيٌِ هكبضًت يٌي اظ ًيبظّبي اؾبؾي اًؿبًْبؾت ًيِ ضيكيِ زض كغيطت ثكيط زاضز ايديبز هٌيبًيعم ّيبي هيسيطيمي ثيطاي
هكبضًت ّوِ اكطاز ؾبظهبى خْت اؾملبزُ اظ اًسيكِ ٍ كٌط پبى آًْب ػالٍُ ثط پيكطكت ؾبظهبى زض تؼبلي ذَيف ثطاي ثْجَز ثْطُ
ٍضي ،العاهي اؾت .يٌي اظ هٌبًيعم ّبي هسيطيمي ،ثْطُ گيطي اظ تٌٌيي ّبي هرملق هسيطيت هكبضًمي اؾت.
هسيطيت هكبضًمي كطآيٌس اضتجبط زائن ،هموبثل ٍ ًعزيي ثيي هسيطيت اضقس ٍ ًبضًٌبى اؾت ثِ ػجبضتي زيگيط هيسيطيت هكيبضًمي
كطآيٌس هكبضًت اكطاز هٌبؾت ،زض ظهبى هٌبؾت ٍ ثطاي اًدبم ًبض هٌبؾت اؾت ًِ زض اييي كطايٌيس ًبضًٌيبى ثيِ عيَض زاٍعلجبًيِ،
اضازي ٍ آگبّبًِ زض اهَض ٍ كؼبليت ّبي هطثَط ثِ ذَز زذبلت هي ًٌٌس .زض هسيطيت هكبضًمي ضوي اضج ًْيبزى ثيِ اضظـ ّيبي
اًؿبًي ٍ ثِ يبضي علجيسى اكطازي ًِ ثِ ًَػي ثب ؾيبظهبى زض اضتجيبط ا ًيس ،ضؾييسى ثيِ اّيساف تؼيييي قيسُ ؾيبظهبى ٍ اكيعايف
ضضبيت هٌسي ٍ ثْجَز اًگيعُ ًبضًٌبى ًيع هس ًظط هي ثبقس.
زض اؾموطاض هسيطيت هكبضًمي هٌبًيعم ّب ٍ تٌٌيي ّبي هملبٍتي ٍخَز زاضز ًِ ػوسُ تيطيي تٌٌييي ثيطاي هكيبضًت ًبضًٌيبى
اؾموطاض ًظبم پيكٌْبزات زض ؾبظهبى اؾت.
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هسيطيت اضقس قطًت تَظيغ ًيطٍي ثطم اؾمبى گلؿمبى ثب تؼْس ،ايوبى ٍ اػموبز ثِ ايٌٌِ ضقس ٍ پَيبيي ٍ زؾت يبثي ثِ هأهَضيت
ّب ٍ چكن اًساظّب ٍ اّساف قطًت هحون ًرَاّس قس ،هگط ثب ثْطُ هٌسي اظ هَُ تلٌط ًبضهٌساى ٍ توبهي شي ًلؼيبى ثيطاي ثْجيَز
كطآيٌسّب ،اضتوبي ذسهبت ،ضكغ هكٌالت ؾبظهبًي ٍ ؿيطًُ ،ؿجت ثِ اؾموطاض ًظبم پيكٌْبزات همؼْس گطزيسُ اؾت.

هبدُ  -1تؼشيف ًظبم پيطٌْبدات)(Suggestions System
 Suggestزض لـت ثِ هؼٌي اظْبض ػويسُ ٍ پيكٌْبز ًطزى آهسُ اؾت ٍ  Suggestions Systemزض هجبحيث هيسيطيمي ثيِ
هؼٌي ًظبم پيكٌْبزّب زض يي قطًت هكبضًمي ثِ ًبض ضكمِ اؾت.
ًظبم پصيطـ ٍ ثطضؾي پيكٌْبزّب ،يٌي اظ انلي تطيي پبيِ ّبي ًبيعى (ثْجَز هؿموط) ٍ ًظبم ًيلييت خيبهغ) (TQMقيٌبذمِ
هي قَز ،تٌٌيٌي ًِ اظ عطين عطح هؿئلِ ٍ ايدبز ؾَال ّبي خسيس ،هي تَاى ثِ ضاُ حلي ثْيٌيِ زض ضاؾيمبي تـيييط ٍ ثْؿيبظي
هؿموط ؾبظهبى زؾت يبكت.
زض ايي ًظبم آًچِ حبئع اّويت اؾت خبهؼيت ٍ قوَل ٍ گؿمطُ ًظبم هي ثبقس ًِ زض آى ًل ؾبذمبض ؾبظهبى ضا پَقف زّس ليصا
ًظبم ؾبذمبضي پيكٌْبزّب ثِ قطح شيل تسٍيي گطزيسُ اؾت.
ً -1-1ظبم پيطٌْبدّبي فشدي كبسكٌبى:
زض ايي ًظبم ًبضًٌبى ثِ نَضت كطزي ًظطات ٍ پيكٌْبزّبي ذَز ضا زض ّط هَضزي ًِ ثِ ًظطقبى هي ضؾس اضائِ هيسٌّس .ثِ ػلت
هحسٍزيت اعالػبت كطزي ٍ ػسم اهٌبى اخطاي پيكٌْبزّب تَؾظ پيكٌْبز زٌّيسُ ،اييي پيكيٌْبز ّيب ثيطاي حيل هؿيبئل ؾيبزُ
ؾبظهبًي هٌبؾت اؾت.
ً -1-2ظبم پيطٌْبدّبي گشٍّي كبسكٌبى:
ثِ هٌظَض اكعايف ًيليت پيكٌْبزّب ٍ ثبال ثطزى زضنس هكيبضًت ًبضًٌيبى زض اضائيِ ٍ اخيطاي پيكيٌْبزّبً ،بضًٌيبى ثيب تكيٌيل
گطٍُ ّبي ثْجَز ثِ نَضت زاٍع لجبًِ ٍ ثهَضت پطٍغُ اي ضٍي هَضَع يب اّساف ذبل ؾبظهبًي كؼبليت هيي ًٌٌيس .ثيب تَخيِ ثيِ
اّويت ايدبز ضٍحيِ ٍ كطٌّگ ًبضگطٍّي ثطاي هسيطيت اضقس اهميبظات پيكٌْبزّبي گطٍّي ثيف اظ پيكٌْبزّبي كيطزي ذَاّيس
ثَز .
ً -1-3ظبم پيطٌْبد گيشي اص خبًَادُ كبسكٌبى:
ًوف ذبًَازُ ًبضًٌبى ،زض تكَين آى ّب ٍ ايدبز اًگيعُ ًبضي ثؿيبض هؤثط اؾت .ذبًَازُ ًبضًٌيبى ضيوي آقيٌبيي اظ هحييظ ًيبض
ؾطپطؾت ذبًَازُ هي تَاًٌس زض ثْجَز هؿموط هحيظ ًبض اظ عطين اضائِ پيكٌْبزّب هكبضًت زاقمِ ثبقٌس.
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ً -1-4ظبم پيطٌْبد گيشي ري ًفؼبى:
شي ًلؼبى ٍ اضثبة ضخَع ثِ زليل اضتجبط ًعزيي زض اؾملبزُ اظ ذسهبت اضائِ قسُ ،ثِ هكٌالت ٍ ًوبط هَت ٍ ضؼق قيطًت ثْميط
اظ ّط ًؿي اقطاف زاضًس ٍ ًظط ثِ ايٌٌِ يٌي اظ اّساف قطًت اكعايف هؿموط ضضبيت هربعجبى ذَز هي ثبقس تَخِ ثِ ًظيطات ٍ
پيكٌْبزات آًْب هي تَاًس زض خْت اكعايف ايي ضضبيت هٌسي ٍ ثْجَز هؿموط زض اضائِ ذسهبت ًوي هبثل هالحظِ اي ًوبيس.

هبدُ  -2اّذاف ًظبم پيطٌْبدّب
ّسف اظ اخطاي ًظبم پيكٌْبزّب ،ايدبز كضبي هٌبؾت ثطاي هكبضًت ًليِ ًبضًٌبى زض خْت تحون اّساف ؾبظهبًي هي ثبقسًِ .
ػوسُ تطيي ايي اّساف ثكطح شيل هي ثبقس:
 -2-1ػٌبيت ثِ ًطاهت ٍ هٌعلت اًؿبًي ٍ ايدبز ظهيٌِ ّبي الظم زض خْت تلٌط ٍ تؼول ٍ ذالهيت ًبضًٌبى ثوٌظيَض ايديبز
ثؿمط هٌبؾت خْت هكبضًت ًليِ ًبضًٌبى ثؼٌَاى هٌبثغ هسيطيت.
 -2-2توَيت كطٌّگ ٍ حؽ تؼلن ؾبظهبًي
 -2-3گؿمطـ ؾغَح يبزگيطي ؾبظهبًي
 -2-4هكبضًت ًبضًٌبى زض تهوين ؾبظي ّب ٍ ثطًبهِ ضيعي ّب
 -2-5اضتوبء ثط ؾغح ًبضآيي ًبضًٌبى ٍ ّوؿَؾبظي اّساف كطزي ٍ گطٍّي ثب اّساف ؾبظهبًي اظ عطين كطاّن ًوَزى هٌيبكغ
هكمطى هبزي ٍ هؼٌَي
 -2-6اكعايف اًگيعـ زض ًبضًٌبى ،تكَين ضٍحيِ ًبضي ٍ اكعايف هبثليت حل هؿألِ
 -2-7قٌبؾبيي ٍ توَيت هٌبثغ ذَقلٌط ٍ ذالم ٍ آگبّي هسيطيت اظ هيعاى تَاًبيي ّبي ثبللؼل ٍ ثبلوَُ ًبضًٌبى
 -2-8ثْجَز هؿموط اهَض ٍ اضتوبء ؾغح ثْطُ ٍضي اظ عطين ثبال ثيطزى ًيلييت ذيسهبت تولييل ضيبيؼبتً،بّف ّعيٌيِ ّيب،
ثْجَز كطآيٌسّب ٍ ضًٍس ػوليبتي ،اكعايف ايوٌي ٍ ثْساقت
 -2-9انالح ٍ ثْجَز هوطضات ،آئيي ًبهِ ّب ٍ ضٍـ ّب ٍ زؾمَضالؼول ّبي اخطايي ،ؾيبذمبض ؾيبظهبًي گيطزـ ًيبض ٍ ًظيبم
تهوين گيطي
 -2-10ؾطػت ٍ زهت ٍ تؿْيل زض گطزـ اعالػبت ٍ اعالع ضؾبًي زض زضٍى ؾبظهبى
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هحسٍزُ ًبضثطز ايي آئيي ًبهِ ،توبم ؾغَح ؾبظهبًي قطًت تَظيغ ًيطٍي ثيطم اؾيمبى گلؿيمبى اػمجيبض زاضز ٍ ًلييِ شي ًلؼيبى
(ًبضًٌبى ،پيوبًٌبضاى ،هكمطيبى ،كطٍقٌ سگبى ،تَليسًٌٌسگبى ،اضثبة ضخَع ،ثبظًكؿمِ ّب ٍ ػويَم هكيمطًيي ثيطم) ضا زض ثيط هيي
گيطز.

هبدُ  -4تؼبسيف:
 -4-1پيطٌْبد:
ػجبضت اؾت اظ ّط گًَِ ًظط ٍ ايسُ ٍ ضاٌّبضي ًِ ثبػث حل هكٌل يب هؿيألِ ٍ ثْجيَز زض كطآيٌيسّب ٍ كؼبلييت ّيب ٍ ضٍـ ّيب ٍ
زؾمَضالؼول ّبي هَخَز خْت ؾطػت ،زهت ٍ نحت زض اضائِ ٍ ثْجَز ذسهبت قطًت گطزز.
ٍ -4-2ظيفِ سبصهبًي:
ػجبضت اؾت اظ قطح ٍظبيلي ًِ ػسم اًدبم آى هَخت ثبظذَاؾت ازاضي ٍ هبًًَي هي قَز.
 -4-3كويتِ ّبي ًظبم پيطٌْبدّب:
ثِ هؼٌبي ًويمِ هطًعي ٍ ًويمِ ّبي ترههي ًظبم پيكٌْبزّب هي ثبقس.

هبدُ  -5سبختبس ٍ سبصهبى اجشايي ًظبم پيطٌْبدّب تطكيل ضذُ است اص :
 -5-1هسيطيت ػبهل
ً -5-2ويمِ هطًعي ًظبم پيكٌْبزّب
ً -5-3ويمِ ّبي ترههي ًظبم پيكٌْبزّب
ً 5-4ويمِ ثطضؾي نطكِ خَيي حبنل اظ اخطاي پيكٌْبزّب
 -5-5هسيط ًظبم پيكٌْبزّب
 -5-6زثيطذبًِ ًظبم پيكٌْبزّب

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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مديريت عامل
كميته بررسي صرفه جويي حاصل از اجراي
پيشنهادها

كميته مركزي نظام پيشنهادها
مدير نظام پيشنهادها

دبريخانه نظام پيشنهادها

كميته هاي ختصصي
 -5-1هذيشيت ػبهل:
ثربعط حؿبؾيت اهط زض ًيبظ ثِ پكميجبًي زائوي هسيطيت اضقس اظ ًظبم پيكٌْبزّب ،حضَض هسيطػبهل زض خلؿبت ًويميِ هطًيعي
ًظبم پيكٌْبزّب هْن ٍ ؾطًَقت ؾبظ هي ثبقس .لصا خْت تؼغييل ًكيسى خلؿيبت ًويميِ هطًيعي ًظيبم پيكيٌْبزّب زض هَاهيغ
ضطٍضي هسيطػبهل يي ًلط اظ هؼبًٍيي ذَز ضا ثِ ػٌَاى خبًكيي هؼطكي هي ًوبيس ًِ زض ؿيبة ٍي ضيبؾت ًويمِ هطًعي ًظبم
پيكٌْبّب ضا ػْسُ زاض ذَاّس ثَز .
اّن ٍظبيف هذيشػبهل ثِ ػٌَاى سئيس ًظبم پيطٌْبدّب ثِ ضشح ريل هي ثبضذ:
الق :ضز يب تأييس ههَثبت ًويمِ هطًعي ٍ ًويمِ ّبي ترههي ًظبم پيكٌْبزّب.
ة :اًمهبة اػضبي ًويمِ هطًعي ٍ ًويمِ ّبي ترههي ًظبم پيكٌْبزّب
ج :اًمهبة هسيط ًظبم هكبضًت ًبضًٌبى
زّ :سايت ٍ ضّجطي خلؿبت ًويمِ هطًعي ًظبم پيكٌْبزّب
 -5-2كويتِ هشكضي ًظبم پيطٌْبدّب
ثوٌظَض ّسايت ،ؾيبؾت گصاضيً ،ظبضت ٍ اخطاي نحيح ًظبم پيكٌْبزّب ًويمِ اي ثٌبم «ًويمِ هطًعي ًظيبم پيكيٌْبزّب» ثيِ
قطح شيل تكٌيل هي گطزز.
الف :اػضبي ًويمِ هطًعي ًظبم پيكٌْبزّب ػجبضتٌس اظ ً 9لط اظ هؼبًٍيي ٍ هسيطاى هؿمول ؾمبزي ٍ ّوچٌيي ً 2لط اظ هيسيطاى ٍ
ً 3لط اظ ًبضقٌبؾبًي ًِ ثب ضاي هؿموين ًبضًٌبى اًمربة قسُ ثبقٌس ٍ يي ًلط ثِ ػٌَاى «هيسيط ًظيبم پيكيٌْبزّب» ثيِ اًمريبة
هسيطػبهل
ة :ضيبؾت ًويمِ هطًعي ًظبم پيكٌْبزّب ضا هسيطػبهل ٍ زثيطي آى ضا هسيط ًظبم پيكٌْبزّب ػْسُ زاض ذَاّس ثَز.

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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ج :تطًيت ايي ًويمِ تبثغ ؾبذمبض ؾبظهبًي قطًت هي ثبقس ٍ ّط گًَِ تـييط زض ؾغَح هؼبًٍت ّب ٍ هسيطيت ّبي هؿمول ػيٌبً
زض آى اػوبل هي قَز.
ز :خلؿبت ايي ًويمِ ثط اؾبؼ آئيي ًبهِ زاذلي آى ازاضُ هي قَز.
 -5-2-1اػضبء كويتِ هشكضي ًظبم پيطٌْبدّب:
ايي ًويمِ ثب تطًيت ظيط تكٌيل هي قَز.
 -1هسيطػبهل /خبًكيي هسيطػبهل
 -2هؼبٍى هٌبثغ اًؿبًي
 -3هؼبٍى كطٍـ ٍ ذسهبت هكمطًيي
 -4هؼبٍى ثطًبهِ ضيعي ٍ هٌْسؾي
 -5هؼبٍى ثْطُ ثطزاضي ٍ زيؿپبچيٌگ
 -6هؼبٍى هبلي ٍ پكميجبًي
 -7هسيط زكمط ضٍاثظ ػوَهي
 -8هسيط زكمط حوَهي ٍ ضؾيسگي ثِ قٌبيبت
 -9هسيط زكمط ّيئت هسيطُ ٍ هسيطػبهل
 -10هسيط زكمط حطاؾت ٍ اهَض هحطهبًِ
 -11هسيط ًظبم پيكٌْبزّب
 -12زٍ ًلط اظ هسيطاى( ثب اًمربة ًبضًٌبى)
 -13ؾِ ًلط ًبضقٌبؼ ( ثب اًمربة ًبضًٌبى)
 -5-2-2ضشح ٍظبيف كويتِ هشكضي ًظبم پيطٌْبدّب:
 -1تسٍيي ٍ تجييي ؾيبؾت ّبي ًلي ٍ ضاّجطزيً ،گطـ ّب ٍ خْت گيطي انلي ؾيؿمن پيكيٌْبزّب زض هويبعغ ًَتيبُ هيست ٍ
ثلٌس هست
 -2ؾيبؾمگصاضي ثطاي ثؿمط ؾبظي ،قٌَكبيي ٍ ضقس ذالهيت زض ًبضًٌبى ثب اؾملبزُ اظ زٍضُ ّبي آهَظقي
 -3ؾيبؾمگصاضي ٍ تؼييي ذظ هكي ٍ پيگيطي اخطاي ضٍقْبي تجليـبتي هٌبؾت ثطاي خلت ّوٌبضي زض اهط ًظبم پيكٌْبزّب
اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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 -4تؼييي هحَضّبي انلي پيكٌْبزّب ثط اؾبؼ اٍلَيت ّب ،اّساف ٍ تٌگٌبّبي قطًت
 -5ؾيبؾمگصاضي ًؿجت ثِ ايدبز آهبزگي الظم ثطاي پيكٌْبزگيطي اظ هكمطيبى ٍ پيوبًٌبضاى ٍ شي ًلؼبى.
 -6تؼييي ٍ تسٍيي ثَزخِ ؾبالًِ خْت پطزاذت پبزاـ ٍ حن ًبضقٌبؾي ٍ حن خلؿِ اػضبء ًويمِ ّب ٍ ًبضقٌبؾبى هطثَعِ
 -7ثطضؾي عطح ّبي ٍانلِ اظ ؾَي زثيطذبًِ ًظبم ٍ اتربش تهوين زض ذهَل پصيطـ يب ضز پيكٌْبزّب ٍ ييب اًديبم ًبضقٌبؾيي
ثيكمط.
 -8ثطضؾي ًمبيح حبنل اظ اخطاي پيكٌْبزّبي ههَة ٍ اتربش تهوين زض ذهَل پصيطـ يب ضز ًميدِ اخطاي آًْب.
 -9تهَيت آئيي ًبهِ اخطائي ،كطهْبي اخطايي ٍ كطآيٌس ًبض ًظبم پيكٌْبزّب
ً -10ظبضت ثط حؿي اخطاء ٍ اؾموطاض ًظبم پيكٌْبزّب
 -11تهَيت ٍ نسٍض هدَظ اخطاي پيكٌْبزّبي ههَة ًويمِ ّبي ترههي
 -12تؼييي ًَع ٍ هيعاى پبزاـ همؼلوِ ثِ پيكٌْبزّبي اضائِ قسُ اظ ؾَي ًبضًٌبى ٍ هطاخؼيي ثط اؾبؼ اضظيبثي ٍ اهميبظ هٌمؿجِ
پيكٌْبز اظ ؾَي ًويمِ ّبي ترههي
 -13تأييس ٍ تهَيت پطزاذت حن العحوِ اػضبء ًويمِ ّب ٍ ًبضقٌبؾبى
 -5-3كويتِ ّبي تخػػي ًظبم پيطٌْبدّب ٍ ضشح ٍظبئف آًْب
ثِ هٌظَض ثطضؾي پيكٌْبزّبي ٍانلِ ٍ گعاضـ اخطاي پيكيٌْبزّبي ههيَة ٍ آؿيبظ تهيوين زض ذهيَل ضز ييب پيصيطـ آًْيب،
ًويمِ ّبيي ثب تطًيت هكطٍحِ شيل ثِ پيكٌْبز هؼبًٍيي ٍ هسيطاى ٍاحسّبي هؿمول ٍ تهَيت ًويمِ هطًعي ًظبم پيكٌْبزّب ٍ
تبئيس هسيطػبهل تكٌيل هي گطزز.
ً -1ويمِ ترههي ثطًبهِ ضيعي ٍ هٌْسؾي ًظبم پيكٌْبزّب ثِ قطح اػضبي شيل:


هؼبٍى ثطًبهِ ضيعي ٍ هٌْسؼ (ضئيؽ ًويمِ )



زثيط ًظبم پيكٌْبزّب (زثيط ًويمِ)



تؼساز ً 5بضقٌبؼ همرهم ثِ اظاي ّط ًويمِ ثِ اًمربة هؼبٍى

ً -2ويمِ ترههي هبلي ٍ پكميجبًي ًظبم پيكٌْبزّب


هؼبٍى هبلي ٍ پكميجبًي (ضئيؽ ًويمِ)



زثيط ًظبم پيكٌْبزّب(زثيط ًويمِ)

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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تؼساز ً 5بضقٌبؼ همرهم ثِ اظاي ّط ًويمِ ثِ اًمربة هؼبٍى

ً -3ويمِ ترههي هٌبثغ اًؿبًي ًظبم پيكٌْبزّب
 هؼبٍى هٌبثغ اًؿبًي (ضئيؽ ًويمِ)
 زثيط ًظبم پيكٌْبزّب (زثيط ًويمِ)
 تؼساز ً 5بضقٌبؼ همرهم ثِ اظاي ّط ًويمِ ثِ اًمربة هؼبٍى
ً -4ويمِ ترههي كطٍـ ٍ ذسهبت هكمطًيي ًظبم پيكٌْبزّب


هؼبٍى كطٍـ ٍ ذسهبت هكمطًيي(ضئيؽ ًويمِ)



زثيط ًظبم پيكٌْبزّب(زثيط ًويمِ)



تؼساز ً 5بضقٌبؼ همرهم ثِ اظاي ّط ًويمِ ثِ اًمربة هؼبٍى

ً -5ويمِ ترههي ثْطُ ثطزاضي ٍ زيؿپبچيٌگ ًظبم پيكٌْبزّب


هؼبٍى ثْطُ ثطزاضي ٍ زيؿپبچيٌگ



زثيط ًظبم پيكٌْبزّب(زثيط ًويمِ)



تؼساز ً 5بضقٌبؼ همرهم ثِ اظاي ّط ًويمِ ثِ اًمربة هؼبٍى

ً -6ويمِ ترههي كٌبٍضي اعالػبت ٍ اضتجبعبت ًظبم پيكٌْبزّب


هسيط زكمط كٌبٍضي اعالػبت ٍ اضتجبعبت (ضئيؽ ًويمِ)



زثيط ًظبم پيكٌْبزّب (زثيط ًويمِ)



تؼساز ً 5بضقٌبؼ همرهم ثِ اظاي ّط ًويمِ ثِ اًمربة هؼبٍى ثطًبهِ ضيعي ٍ هٌْسؾي

ً -7ويمِ ترههي ثْجَز ٍ ًَآٍضي ًظبم پيكٌْبزّب


هسيط زكمط ّيئت هسيطُ ٍ هسيطػبهل (ضئيؽ ًويمِ)



زثيط ًظبم پيكٌْبزّب (زثيط ًويمِ)



تؼساز ً 5بضقٌبؼ همرهم ثِ اظاي ّط ًويمِ ثِ اًمربة هسيط زكمط ّيئت هسيطُ

تجػشًُ -1ليِ حوَم ،هؿئَليت ّب ٍ قطايظ حبًن زض اهط ضؾيسگي ثِ پيكٌْبز ّب هغبثن ثب ايي آئيي ًبهِ ثيط اييي ًويميِ ًبكيص
ثَزُ ٍ ههَثبت آى زض هَضز ضؾيسگي ثِ پيكٌْبزّب ،حٌن ههَثبت ًويمِ هطًعي ضا زاضز.
اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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تجػشُ -2تهويوبت ايي ًويمِ ّب ثب تبئيس هسيطػبهل ثِ ٍاحسّبي شيطثظ اثالؽ هي گطزز.
تجػشُ  -3تهَيت ًْبيي پيكٌْبزّبيي ًِ ثيف اظ  50اهميبظ ضا ًؿت ًوَزُ ثبقٌس ثط ػْيسُ ًويميِ هطًيعي ًظيبم پيكيٌْبزّب
هي ثبقس.
تجػشُ  -4تهوين گيطي زض ذهَل تـييط ٍ انالح زض ايي آئيي ًبهِ ٍ ؾبيط كؼبليت ّبي ضاّجيطزي ًظيبم پيكيٌْبز زض حيسٍز
اذميبضات ًويمِ هطًعي هي ثبقس.
تجػشُ ّ -5طگًَِ تـييطي زض ؾبذمبض ؾبظهبًي قطًت ،ػيٌبً زض ايي آئيي ًبهِ اػوبل هي گطزز.
تجػشُ  -6هؿئَليت اخطاي ههَثبت ايي ًويمِ ّب ًيع ثط ػْسُ ثبالتطيي هوبم ّط هؼبًٍت يب هسيطيت هؿمول هطثَعِ ثَزُ ٍ الظم
االخطاؾت.
تجػشُ  -7هْلت ظهبًي اخطاي پيكٌْبزّبي ػبزي حساًثط يٌؿبل هي ثبقس.
تجػشُ  -8ثِ هٌظَض تؿطيغ زض ضًٍس ضؾيسگي ثِ پيكٌْبزّب ،كؼبليت هَاظي ًويمِ ّبي ترههي ٍ هطًعي ثالهبًغ اؾت.
 -5-4كويتِ ثشسسي غشفِ جَيي حبغل اص اجشاي پيطٌْبدّب ٍ ضشح ٍظبئف آى:
ثِ هٌظَض ثطضؾي پيكٌْبزّبي هبزي زاضاي نطكِ اهمهبزي حبنل اظ اخطاً ،ويمِ اي ثِ ًبم ًويمِ ثطضؾي نطكِ خَيي حبنل اظ
اخطاي پيكٌْبزّب ،ثِ قطح اػضبي شيل تكٌيل هي گطزز:
 -1هؼبٍى هٌبثغ اًؿبًي (ضئيؽ ًويمِ)
 -2زثيط ًظبم پيكٌْبزّب (زثيط)
-3هسيط زكمط تَؾؼِ هسيطيت ٍ تحَل ازاضي(ػضَ)
 -4هسيط اهَض هبلي (ػضَ)
 -5ضئيؽ ًويمِ ترههي هطثَعِ (ػضَ)
 -6پيكٌْبززٌّسُ
 -5-5دثيشخبًِ ًظبم پيطٌْبدّب ٍ ضشح ٍظبيف آى:
ًظبم پصيطـ ٍ ثطضؾي پيكٌْبزّب زاضاي زثيطذبًِ هؿمول هي ثبقس.
هؿئَليت ازاضُ ايي زثيطذبًِ ثط ػْسُ هسيط ًظبم پيكٌْبزّب ذَاّس ثَز.
 -5-5-1ضشح ٍظبيف دثيشخبًِ ًظبم پيطٌْبدّب
اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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 -1ضاٌّوبيي پيكٌْبز زٌّسگبى ثطاي اضائِ پيكٌْبزّبي ًبهلً ،يلي ٍ هبثل اخطاء.
 -2تكَين ًبضًٌبى ثِ اضائِ پيكٌْبز
 -3تؿلظ ثِ هَضَع پيكٌْبزّب ٍ توَيت ضٍحيِ تهَيت پيكٌْبزّب زض ًويمِ ّب.
 -4ؾطػت ثركيسى زض اخطاي هطاحل ًظبم پيكٌْبزّب ٍ پيگيطي هؿموط زض ضكغ هكٌالت اخطائي آى.
 -5تجليـبت ،آهَظـ ٍ اعالع ضؾبًي ثِ ًبضًٌبى ٍ ؾبيط كؼبليت ّبي كطٌّگيي هٌبؾيت ثيِ هٌظيَض اكيعايف آگيبّي ّيبي
ػوَهي ٍ تؿْيل زض كطآيٌس يبزگيطي ؾبظهبًي.
 -6اًؼٌبؼ ًظطات ًبضًٌبى ثِ هسيطيت اضقس ؾبظهبى ٍ ًويمِ ّبي ًظبم پيكٌْبزّب
 -7ثجت ٍ ضجظ ؾَاثن پيكٌْبزّب ٍ پيكٌْبز زٌّسگبى
 -8تْيِ ٍ تٌظين قبذم ّبي اضظيبثي ػولٌطز ًبضًٌبى زض ثرف هكبضًت ٍ اًدبم اضظقيبثي ؾبليبًِ
 -9اًدبم ًليِ اهَض هطاؾالتي ٍ اضتجبعي ثيي ًويمِ ٍ ًبضًٌبى زض ّوِ ثركْب.
 -10تكٌيل ثِ هَهغ خلؿبت ًويمِ ٍ تٌظين زؾمَض خلؿِ ٍ پيگيطي ٍ اثالؽ ههَثبت ٍ ازاضُ خلؿبت ًويمِ
 -11تْيِ ٍ تٌظين كطهْب ،زكبتط هٌبثغ آهبضي ٍ اعالػبتي هَضز اؾيملبزُ خْيت اضظييبثي ػولٌيطز ؾيؿيمن ٍ اًمكيبض آًْيب زض
ضاؾمبي ايدبز كطنت ّبي يبزگيطي.
 -12اًدبم اهساهبت الظم زض ضاثغِ ثب نسٍض تكَين ًبهِ ٍ پطزاذت خَايع پيكٌْبز زٌّيسگبى ٍ حين العحويِ ًبضقٌبؾيبى ٍ
اػضبي ًويمِ ّب.
 -13اًدبم اهَض هطثَط ثِ ثطًبهِ ضيعيّ ،وبٌّگي ٍ ًظبضت ثط اخطاي پيكٌْبزّبي ههَة.
 -14ؾبظهبًسّي ٍ تؼييي هٌبًيؿن زضيبكت ،ثجت ٍ ضزُ ثٌسي پيكٌْبزّب ٍانلِ ٍ اًدبم ثطضؾي ّبي اٍليِ ٍ اضؾيبل آًْيب ثيِ
ًبضقٌبؾبى ٍ ًويمِ ّبي اخطائي ًظبم پيكٌْبزّب
 -15اًمربة ًبضقٌبؾبى ذجطُ خْت ًبضقٌبؾي پيكٌْبزّب ثب ّوٌبضي ٍاحسّبي شيطثظ
 -16زضيبكت اػمطاضبت پيكٌْبز زٌّسگبى ًؿجت ثِ ًمبيح اضظيبثي ٍ اًؼٌبؼ آى ثِ ًويمِ ّب ٍ ًبضقٌبؾبى
 -17تكٌيل خلؿبت تَخيْي ٍ تكَيوي ثهَضت هؿموط ثطاي ًليِ هسيطيت ّب ٍ ٍاحس ّب ثهيَضت هديعا ٍ ثطضؾيي ٍ حيل
هكٌالت آًبى زض اخطاي ؾيؿمن پيكٌْبزّب.

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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 -18اػالم ٍضؼيت پيكٌْبزّب زض ًليِ هطاحل ثِ پيكٌْبز زٌّسُ ٍ ّوچٌيي اضخبع پيكٌْبزّبي ههَة ًويميِ ثيب اهضيبي
هسيطيت ػبهل ثِ ٍاحسّبي شيطثظ خْت اخطا.
 -19تْيِ ٍ تٌظين قبذم ّ بي آهبضي ػولٌطز ًظبم پيكٌْبزّب زض اثؼبز هرملق زض توبم ؾغَح ؾبظهبًي ٍ اضائِ آى ثهَضت
هؿموط زض ًكطيبت زاذلي ٍ ثِ هسيطيت اضقس قطًت.
 -20گطزآٍضي هٌبثغ ،هبذص ػلوي ،تدطثيبت ٍ زؾت آٍضزّبي ؾبيط ؾبظهبًْب زض ظهيٌِ ؾيؿمن پيكٌْبزّب ٍ حضَض كؼيبل زض
هدبهغ ػلوي ٍ ترههي هطتجظ
ّ -21وٌبضي ثب ًكطيِ زاذلي ثِ هٌظَض اعالع ضؾبًي ٍ تؼوين هجبًي كطٌّگ هكبضًت زض ًبضًٌبى.
 -22اضخبع پيكٌْبزّبي ههَة ثِ اهَض هبلي خْت پطزاذت پبزاـ همؼلوِ ثط اؾبؼ كطهْبي ههَة.
 -23هؼطكي ًظبم پيكٌْبزّب ٍ تدطثيبت ثسؾت آهسُ هدبهغ ٍ هطاًع ذبضج اظ قطًت ٍ ثبظزيسًٌٌسگبى
 -24ثطگعاضي خكي ؾبليبًِ ًظبم پيكٌْبزّب ٍ هؼطكي ثْمطيي ّب ثط اؾبؼ قبذم ّبي ًوي.
 -25اًدبم ًظطؾٌدي اظ ًبضًٌبى زض ذهَل هيعاى زضنس ضضبيت هٌسي آًبى اظ عطاحي ٍ اؾموطاض ايي ضٍيٌيطز ٍ تدعييِ ٍ
تحليل ًمبيح حبنلِ ٍ عطح ضيعي ثطًبهِ ّبي انالح ٍ ثْجَز.

هبدُ  -6هَضَع ٍ صهيٌِ پيطٌْبد:
1

ضاّْبي ثطضؾي اؾملبزُ هغلَة اظ ظطكيت ّبي ثبلوَُ هَخَز زض قطًت (ًيطٍي اًؿبًيً ،وسيٌگي ،ؾبذموبى ،تدْيعات
قجٌِ ،عطاحي قجًٌَِ( )... ،آٍسي)

2

ثْيٌِ ًوَزى زضيبكت هغبلجبت قطًت اظ هكمطيبى ،اكعايف زضآهس ٍ ًوسيٌگي ٍ ثْجَز زض كطآيٌسّبي هبلي( .هبلي)

3

ثْجَز ضٍقْبي ازاضي خْت تؿطيغ زض گطزـ ًبض ،حصف كؼبليت ّبي ظائس ٍ زقَاض ٍ نطكِ خَيي زض ٍهيت ٍ ّعيٌيِ
ّب ٍ اكعايف ؾغح ًيلي كؼبليت ّب (اهَس اداسي)

4

انالح هَاًيي ،زؾمَضالؼولْب ،ثركٌبهِ ّب ٍ آييي ًبهِ ّب (اهَس اداسي)

5

اكعايف ضضبيت هٌسي هكمطيبى ٍ اضثبة ضخَع ٍ تٌطين آًبى (سضبيت هطتشي)

6

ثْجَز ؾيؿمن اعالػبت هسيطيت  ٍ MISآهبض ٍ گطزـ اعالػبت زض ؾبظهبى (اعالػبت هذيشيت)

7

انالح ًظبم حوَم ،زؾموعز ٍ ثْجَز ذسهبت ضكبّي ًبضًٌبى خْت ًبضايي ثيكمط (اهَس اداسي)

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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8

اكعايف ايوٌي ٍ ًبّف حَازث ،حلبظت ًبض ٍ حلبظت اظ تبؾيؿبت ٍ اهَال (ايوٌي)

9

ًبّف ّعيٌِ ّبً ،بّف ضبيؼبت ،زٍثبضُ ًبضيْب ،زٍضضيعّب ٍ ًبّف هيوت توبم قسُ (غشفِ جَيي)

 10اكعايف اًگيعُ ًبض ًبضًٌبى ٍ ثْطُ ٍضي ًيطٍي اًؿبًي ٍ اكعايف ضضبيت قـلي (ًيشٍي اًسبًي)
 11اؾملبزُ ثْيٌِ اظ هٌبثغ ٍ اكعايف ضاًسهبى زض ههطف اًطغي (هذيشيت هػشف)
 12انالح ٍ ثْجَز زض اخطاي ًظبم پيكٌْبزّب (ًظبم پيطٌْبدّب)
 13خلَگيطي اظ آلَزگي هحيظ ظيؿت (ثْجَز ٍ ثْؿبظي هحيظ ظيؿت) (هحيظ صيست)
 14ثْجَز ًيليت ٍ ثْطُ ٍضي ،آهَظـ ٍ تدْيع ًيطٍي اًؿبًي (ًيشٍي اًسبًي)
 15ثْيٌِ ًطزى ثطًبهِ ضيعي ذطز ٍ ًالىًَ ،تبُ هست ٍ زضاظ هست (ثْجَد هذيشيت)
 16انالح ٍ ثْجَز هؿموط زض ؾيؿمن ّبي هسيطيت ًيليت )( (IMSثْجَد هذيشيت)
 17ثْجَز زض پبيساضي قجٌِ ّبي تَظيغ ثطم ٍ ًبّف تللبت اًطغي ٍ ثْجَز زض ثْطُ ثطزاضي اظ آًْب (فٌي-ضجكِ)
ٍ 18اگصاضي ثركي اظ كؼبليت ّب ٍ ٍظبيق قطًت ثِ ثرف ذهَني ثب اضائِ ضاُ ًبض هٌبؾت (اهَس اداسي)
 19ثْجَز ؾبذمبض ٍ ًظبم اخطايي ٍ ضاٌّبضّب زض ثرف تحويوبت ٍ تَؾؼِ (تحميمبت)
 20ثْجَز تدْيعات ٍ ٍؾبيل ًبض ٍ اؾملبزُ ثْيٌِ اظ تأؾيؿبت ٍ ؾبيط اهٌبًبت هَخَز (ثْجَد تجْيضات ٍ اهكبًبت)
 21عطاحي ٍ اضائِ ايسُ ثطاي هحهَالت ٍ ذسهبت خسيس ثِ هكمطًيي (ًَآٍسي)
 22ثْيٌِ ؾبظي ؾلبضـ ،اًجبض ٍ حول ٍ ًول لَاظم ٍ تدْيعات ٍ ًبالّب (هبلي)
 23اكعايف ثْساقت تي ،ضٍاى ٍ هحيظ (ثْذاضت)
 24تَؾؼِ تٌٌَلَغي زض ايدبز ؾرت اكعاض ٍ ًطم اكعاض ٍ كي آٍضي اعالػبت )( (ITاعالػبت هذيشيت)
 25تؼوين ٍ گؿمطـ كطٌّگ اؾالهي زض قطًت ٍ ثْجَز زض كطٌّگ ؾبظهبًي (فشٌّگي)
 26ثْيٌِ ًطزى ؾيؿموْبي تهوين گيطي
 -26-1اضظيبثي ػولٌطز
ً -26-2ظبضت
 -26-3ثطًبهِ ضيعي
 -26-4ذَزًلبيي هبلي
اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ

صفحه 15 :از  26صفحه

كد مدرك:

IMS
شركت توزيع نيروي برق

نام مدرك :آييي ًبهِ اجشايي ًظبم پزيشش ٍ ثشسسي پيطٌْبدّب

-

QM

تاريخ ويرايش09/90/31 :

استان گلستان

 -26-5كطٍـ اًكؼبثبت
 -26-6ذسهبت پؽ اظ كطٍـ ٍ ( ...ثْجَد هذيشيت)

هبدُ  -7هَاسد خبسج اص چبسچَة ًظبم پيطٌْبدّب
 -7-1قٌبيبت
 -7-2پيكٌْبزّبي تٌطاضي ًِ هجالً اضائِ گطزيسُ اؾت ٍ زض گصقمِ حل قسُ يب زض هحل ًبض ثِ اخطا گصاقمِ قسُ اؾت.
-7-3زضذَاؾت ّبيي ًِ ثِ هسيطيت هطثَط هي قَز.
 -7-4پيكٌْبزّبيي ًِ هجالً زض زؾمَض ًبض قطًت هطاض گطكمِ اؾت.
 -7-5پيكٌْبزّبيي ًِ زهيوبً ٍظيلِ كطز هحؿَة قسُ ٍ ثطاي اضائِ ّوبى پيكٌْبزّب ٍ يب اًدبم ّوبى اهَض ثِ ذسهبت قيطًت
زضآهسُ اؾت .هگط آًٌِ پيكٌْبز ثطاي تـييط زض ضٍيِ اًدبم ًبض ٍ زض خْت ثْجَز ثَزُ ٍ ييب ٍظيليِ كطاهيَـ قيسُ كيطز ثبقيس.
(ثيف اظ يي ؾبل ايي ٍظيلِ ثِ حبلت تؼغيل زضآهسُ ثبقس)
 -7-6پيكٌْبزّبيي ًِ نطكبً خٌجِ اًموبز زاقمِ ٍ ضاُ حل اضائِ ًگطزيسُ اؾت( .هگط ايٌٌِ هَضَع هْن ٍ اؾبؾي ثَزُ ٍ ييب ضاُ
حل ضٍقي ٍ ثسيْي زاقمِ ثبقس)
 -7-7پيكٌْبزّبي هطثَط ثِ ؾبظهبًسّي پطؾٌل (ػعل ٍ ًهت ًبضًٌبى)
 -7-8پيكٌْبزّبيي ًِ هطثَط ثِ ذبضج اظ حَظُ قطًت ثبقس هگط ايٌٌِ تبثيط اؾبؾي ٍ هْن زض كؼبلييت ّيبي قيطًت زاقيمِ
ثبقس.

هبدُ  -8ضشايظ ػوَهي پزيشش پيطٌْبد
 -8-1پيكٌْبز خسيس ثَزُ ٍ خعء كؼبليت ّبي زض حبل اًدبم قطًت ًجبقس.
 -8-2پيكٌْبز ثبيس تَخيِ كٌي ،اهمهبزيً ،بضثطزي ٍ يب ًيلي زاقمِ ثبقس.
 -8-3پ يكٌْبزّب هي تَاًس زض هَضز ثْجَز ًبض قرم يب گطٍُ پيكٌْبز زٌّسُ ٍ يب هطثَط ثِ ثركيْب ٍ هؿيوت ّيبي زيگيط
ثبقس .اهب تَنيِ هي قَز ًِ پيكٌْبزّب ػوستبً هطثَط ثِ ًبض قرم ٍ يب گطٍُ پيكٌْبز زٌّسُ ثبقس.
 -8-4پيكٌْبزّب ثبيؿمي هبثليت اخطاء زاقمِ ثبقٌس.
اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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 -8-5چٌبًچِ پيكٌْب ز زض ضاثغِ هؿموين ثب ًبض قطًت ًجَزُ ،اهب ثهَضت ؿيط هؿموين ٍ هحؿَؼ ضٍي ًمبيح ًبضي قطًت
اثط زاقمِ ثبقس ،پيكٌْبز هصًَض هبثل ثطضؾي اؾت.
 -8-6چٌبًچِ پيكٌْبزي تٌويل ًٌٌسُ پيكٌْبزّبي اضائِ قسُ هجلي ثبقس ،پيكٌْبز هصًَض ثؼٌَاى پيكٌْبز خسيس پصيطكميِ
قسُ ٍ هَضز ثطضؾي هطاض ذَاّس گطكت.
 -8-7ثِ اكطازي ًِ پيكٌْبزّبي ذَز ضا پؽ اظ اخطاي هَضَع پيكٌْبز ثسٍى ّوبٌّگي ثب هسيط ييب زثييط ًظيبم پيكيٌْبزّب
اضائِ ًوبيٌس ،پبزاـ پطزاذت ًوي گطزز.
 -8-8زض نَضتي ًِ اخطاي پيكٌْبز كَضيت زاقمِ ثبقس ٍ كطنت ًبكي ثطاي عي ظهبى ثجت ٍ ثطضؾي پيكٌْبز زض ًويمِ
ّب ًجبقس ،پيكٌْبز زٌّسُ هي تَاًس ثب ّوبٌّگي هسيط هطثَعِ پيكيٌْبز ضا اخيطا ًويَزُ ٍ خْيت هطاحيل تؼيييي اضظييبثي ٍ
پبزاـ ،پيكٌْبز ضا ّوطاُ گعاضـ اخطاي آى ثِ زثيطذبًِ اضؾبل ًوبيس.
 -8-9پيكٌْبزّب ثبيس زض كطهْبي هرهَل ٍ اظ عطيوي ًِ آئيي ًبهِ پيف ثيٌي قسُ اضائِ قَز.
 -8-10اگط پيكٌْبزي قطح ٍظيلِ پيكٌْبز زٌّسُ يب كطز زيگطي ثَزُ ثبقس ًِ ػسم اخطاي آى تب ظهبى اضائِ پيكٌْبز هَضز
پيگيطي هؿئَليي هطاض ًگطكمِ ،ثؼٌَاى پيكٌْبز تلوي گطزيسُ ٍ هكوَل حصف يب ًبّف پبزاـ ثؼلت اضتجبط ثب ٍظبيق قـلي
ًرَاّس قس ،حمي اگط زض قطح قـل پيكٌْبز زٌّسُ شًط قسُ ثبقس.
 -8-11تَنيِ هي گطزز زض نَضتي ًِ پيكٌْبز زٌّسُ زض هَضز هؿوت ذَزـ پيكٌْبز اضائِ هي ًوبيس ذَزـ ّن هدطي
پيكٌْبز ثبقس.
 -8-12تَنيِ هي گطزز زض نَضتي ًِ پيكٌْبز زٌّسُ هي ذَاّس زض هَضز هؿيوت ييب ٍاحيسّبي زيگيطي پيكيٌْبز اضائيِ
ًوبيس ،ثب ك طز يب اكطاز آى هؿوت يب ٍاحس ًِ پيكٌْبز زض آى اخطا هي قَز ،ثهَضت گطٍّي اضائيِ زٌّيسُ پيكيٌْبز ثبقيٌس ٍ
حمي الووسٍض ثهَضت گطٍّي آى پيكٌْبز ضا اخطا ًوبيٌس.
 -8-13ايسُ ّبي خسيس يب ًَ ٍ هٌبؾجي ًِ ثِ ّط زليل هبثليت اخطايي ًساقمِ ثبقٌس ثؼٌيَاى اييسُ ؿيطهبثيل اخيطا پصيطكميِ
هي قًَس.

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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هبدُ  -9فشآيٌذ اجشاي كبس
كطآيٌس اخطاي ًبض ًظبم پيكٌْبزّب هغبثن ًوَزاض پيَؾت ٍ قطح خسٍل شيل ذَاّس ثَز.
سديف

تَسظ

هشاحل كبس

فشهْبي هشثَعِ

دسيبفت فشم پيطٌْبد ،تكويل ٍ اسائِ آى ثِ دثيشخبًِ ًظبم پيطٌْبدّب يب تكويل
پيطٌْبد دٌّذُ

1
فشم اسائِ پيطٌْبد دس ًشم افضاس ًظبم پيطٌْبدّب
2

ثجت ٍ اسائِ سسيذ ثِ پيطٌْبد دٌّذُ

3

ثشسسي اٍليِ پيطٌْبد

4

عشح پيطٌْبد دس كويتِ تخػػي ًظبم پيطٌْبدّب

5

ثشسسي پيطٌْبد دس كويتِ

6

اػالم ٍضؼيت -پزيشش پيطٌْبد -اهَس هبلي

دثيشخبًِ پيطٌْبدّب
دثيشخبًِ پيطٌْبدّب
دثيشخبًِ پيطٌْبدّب
اػضبي كويتِ
دثيشخبًِ پيطٌْبدّب

اػالم ٍضؼيت-اثالؽ عشح ّبي هػَة جْت اجشا ثِ ٍاحذّبي ريشثظ

دثيش ٍ هذيشػبهل

7
همبم هسئَل ٍاحذ
8

دثيش/هذيشػبهل

گضاسش ًتيجِ اجشا ثِ كويتِ
ثشسسي گضاسش اجشاي عشح ّبي تػَيت ضذُ دس كويتِ ّب

همبم هسئَل ٍاحذ

9
دثيش ًظبم پيطٌْبدّب
10

اػالم ٍضؼيت -پزيشش اجشا -پشداخت پبداش هجشي عشح
اػالم ٍضؼيت -پزيشش اجشا -پشداخت پبداش ايذُ اجشا ضذُ ثِ پيطٌْبد

11

دثيش -هذيشػبهل

دثيش -هذيشػبهل

دٌّذُ
12

اػالم ٍضؼيت -سد ًتيجِ اجشا-اسجبع ثِ هجشي عشح
تمذيشًبهِ كتجي -هذيشيت ػبهل -هؼبًٍت ّب

دثيش ًظبم پيطٌْبدّب
دثيش -هذيشػبهل

13
هؼبٍى ريشثظ

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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فشآيٌذ كبس ًظبم پيطٌْبدّب

ضشٍع

دسيبفت ٍ ثجت پيطٌْبد تَسظ دثيشخبًِ ٍ اختػبظ تبسيخ ٍ
ضوبسُ ثِ پيطٌْبد ٍ اسسبل سسيذ ثشاي پيطٌْبد دٌّذُ

ثشسسي اٍليِ پيطٌْبد تَسظ دثيشخبًِ ًظبم

ًتيجِ ثشسسي

اػالم ثِ پيطٌْبد دٌّذُ ثِ ّوشاُ تمذيش
ثِ خبعش ضشكت دس ًظبم هطبسكت

ثشسسي پيطٌْبد دس كويتِ تخػػي ًظبم
پيطٌْبدّب ٍ اسصيبثي آى

ثبيگبًي

ثبيگبًي

ًميدِ ثطضؾي
ًويمِ

اهتيبص تخػيع

ثشسسي دس كويتِ هشكضي

ًتيجِ

پطزاذت پبزاـ ايسُ تهَيت قسُ ٍ تؼييي تين هدطي
هؿئَل اخطا ٍ ظهبى اخطاي پيكٌْبز ثب ًظط هسيطي ًِ
پيكٌْبز زض هحسٍزُ هسيطيمي اٍ ثِ اخطا زض هي آيس.
اخطا تَؾظ گطٍُ ًبضقٌبؾبى ٍ اضائِ گعاضـ ثِ ًويمِ

ثبصگطت ثِ حبلت لجل اص اجشا
(اسجبع ثِ هجشي عشح)

ثشسسي ًتيجِ اجشا دس كويتِ

ًتيجِ
پشداخت پبداش ثِ گشٍُ هجشي

ثبيگبًي

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

اًدبم انالحبت تَؾظ گطٍُ هدطي

ًيبص ثِ اغالحبت داسد
پشداخت پبداش ايذُ اجشا ضذُ ثِ پيطٌْبد دٌّذُ

لجَل
پبيبى

تٌثيط ثبهدَظ

ثبيگبًي
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هبدُ  -10چگًَگي اسصيبثي پيطٌْبدّبي تػَيت ضذُ:
پيكٌْبزّبيي ًِ ثِ تبييس ًويمِ ّبي ًظبم پيكٌْبزّب هي ضؾٌس ثط اؾبؼ  5ػبهل ٍ ثيب تَخيِ ثيِ ًظيطات ًبضقٌبؾيبى ٍ ،گيطٍُ
ًبضقٌبؾي ثكطح شيل هَضز اضظيبثي هطاض هي گيطًس.
 -10-1جذٍل اسصيبثي ٍ اهتيبص دّي ثِ پيطٌْبدّب:
عوامل ارسيابي

رديف
1

چگًَگي تْيِ ٍ اسائِ پيطٌْبد

2

لبثليت اجشايي پيطٌْبد

3

استجبط پيطٌْبد ثب كبس پيطٌْبد دٌّذُ

4

پيص ثيٌي هيضاى تبثيش پيطٌْبد

5

داهٌِ ضوَل

حداكثز امتياس

توضيحات
تْيههِ هسههتٌذات كههبفي ٍ اسايههِ تَضههيحبت ثػههَست هٌغمههي ٍ
سيستوبتيك
دسست ثَدى ،كبهل ثَدى ٍ ػولي ثَدى ساّكبس اسايِ ضذُ

15
30

پيطٌْبد هي تَاًذ دس استجبط هستمين ثب كبس ٍ ضغل پيطٌْبد دٌّهذُ
ثبضذ يب ًجبضذ.
هيضاى كبّص ّضيٌِ يب افضايص سَد يب ثْجَد ايجهبد ضهذُ دس ًتيجهِ
اجشاي پيطٌْبد
پيطٌْبد هي تَاًذ دس استجبط ثب سبيش ٍاحذّب ًيض لبثل اجشا ثبضذ

5
30
20
100

جوغ اهتيبص

 -10-1-1چگًَگي تْيِ ٍ اضائِ پيكٌْبز:
وضعيت A
پيطٌْبد داساي هستٌذات الصم ثَدُ ٍ
تَضيحبت اسائِ ضذُ هٌغمي ٍ
سيستوبتيك هي ثبضذ.
 6تب  15اهتيبص

وضعيت B

وضعيت C

هستٌذات ٍ تَضيحبت اسائِ ضذُ تب

پيطٌْبد داساي هستٌذات ٍ

حذٍدي پشاكٌذُ ٍ ًبلع هي ثبضذ.

تَضيحبت الصم ًوي ثبضذ.

 1تب  5اهتيبص

فبلذ اهتيبص

 -10-1-2هبثليت اخطايي:
وضعيت

شزح وضعيت

حداكثز امتياس

D

ساّكبس اجشايي اسائِ ضذُ تَسظ پيطٌْبد دٌّذُ كبهال دسست ٍ لبثل اجشاست

 16تب 30

E

ساّكبس اجشايي اسائِ ضذُ تَسظ پيطٌْبد دٌّذًُ ،يبص ثِ اغالح يب تكويل جضئي داسد

 6تب 15

F

ساّكبس اجشايي اسائِ ضذُ تَسظ پيطٌْبد دٌّذُ ًيبص ثِ اغالح ٍ تكويل اسبسي داسد

 0تب 5

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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 -10-1-3اضتجبط پيكٌْبز ثب ًبض پيكٌْبز زٌّسُ:
وضعيت I

وضعيت J

پيطٌْبد هشثَط ثِ كبس پيطٌْبد دٌّذُ يب ٍاحذ كبسي ٍي است

پيطٌْبد هشثَط ثِ كبس سبيش ٍاحذّبي سبصهبى است

 5اهتيبص

 0اهتيبص

 -10-1-4پيف ثيٌي هيعاى تبثيط پيكٌْبز:
موضوع پيشنهاد و

وضعيتk

وضعيت I

وضعيت M

وضعيت N

وضعيت O

 80تب  100هيليَى

 60تب  80هيليَى

 40تب  60هيليَى سيبل

 20الي  40هيليَى

 0الي  20هيليَى

سيبل دس سبل

سيبل دس سبل

دس سبل

سيبل دس سبل

سيبل دس سبل

مبناي تعيين امتياس
افضايص سَد يب
كبّص ّضيٌِ(ثب ٍجِ
ثِ هجلؾ ثشآٍسدي)
هَضَػبتي كِ تبثيش
آى لبثل ثشآٍسد ثِ
سيبل ًوي ثبضذ ثب

ثب تبثيش صيبد

ثب تبثيش خيلي صيبد

ثب تبثيش هتَسظ

ثب تبثيش كن

ثب تبثيش خيلي كن

تَجِ ثِ پيص ثيٌي
تبثيش كيفي
داهٌِ اهتيبص

 24تب 30

 12تب 18

 18تب 24

 0تب 6

 6تب 12

 -10-1-5زاهٌِ قوَل زض ؾبيط ٍاحسّب:
وضعيت
اص ًظش اجشا دس ّوِ ٍاحذّب

P

Q

R

دس تؼذاد صيبدي اص ٍاحذّب لبثل

دس تؼذاد هحذٍدي اص ٍاحذّب

دس ّيچ ٍاحذ ديگشي لبثل اجشا

اجشا است

لبثل اجشا است

ًيست

 11تب 20

 6تب 10

5

حذاكثش اهتيبص

 -10-2تؼييي هجلؾ پبداش پيطٌْبد:
 : -10-2-1پبزاـ پيكٌْبزّبي تب ؾوق  50اهميبظ ثِ قطح شيل هحبؾيجِ ٍ حيساًثط تبؾيوق 100000000ضييبل هبثيل پطزاذيت
هي ثبقس.
 02222لاير *امتياز اخذ شده پيشنهاد = پاداش پيشنهاددىنده
 :10-2-2پبزاـ پيكٌْبزّبي ثبالي  50اهميبظ ثِ قطح شيل هحبؾجِ ٍ حساًثط تب ؾوق  1050000000ضيبل هبثل پطزاذت هي
ثبقس:

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ
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 02222لاير *بو ازاي ىرامتياز اخذ شده باالي  = 02پاداش پيشنهاددىنده
 -10-2-3هجلؾ نطكِ خَيي هطثَط ثِ ّط پيكٌْبز(اكعايف ؾَز يب ًبّف ّعيٌِ) ثؼس اظ اخطاي پيكٌْبز زض ؾبل اٍل ثب تهَيت
ًويمِ ثطضؾي نطكِ خَيي حبنل اظ اخطاي پيكٌْبز ٍ تبئيس هسيطػبهل عجن كطهَل شيل هحبؾجِ ٍ هبثل پطزاذت ذَاّس ثَز:
تا سقف*2/20مبلغ صرفو جويي تائيد شده توسط مديرعامل = پاداش اضافي
تجهطُ  -1هجلؾ پبزاـ اضبكي تٌْب ثطاي يي ؾبل(زض ؾبل اٍل) ثِ پيكٌْبززٌّسُ تؼلن هي گيطز.
 -10-2-4زض نَضتيٌِ پيكٌْبز ثهَضت گطٍّي اضائِ گطزز ضطيت ًبض گطٍّي ثكطح خسٍل شيل زض پبزاـ ًْبيي ًؿت قسُ
اػوبل ذَاّس قس.
تعداد نفرات در گروه

دو نفر

سو نفر

چهار نفر

 0نفر بو باال

ضريب

1/02

1/ 0

1/ 4

1/ 0

تجػشُ  - 1هجبلؾ 30.000 ٍ20.000ضيبل هٌسضج زض ضزيق ّبي  10-2-2 ٍ 10-2-1ثيب تَخيِ ثيِ تيَضم ٍ ثيب تهيَيت ًويميِ
هطًعي ٍ تبييس هسيطيت ػبهل زض پبيبى يي ؾبل هبثل تـييط ذَاّس ثَز.
تجػشُ  -2ثطاي پيكٌْبزّبيي ًِ هٌبكغ حبنل اظ آًْب هبثل ثطآٍضز ثِ ضيبل ًوي ثبقٌس ٍ زاضاي تبثيط ًيلي كَم الؼبزُ زض قطًت
هي ثبقٌس ثب تهَيت ًويمِ هطًعي ٍ تبييس هسيطيت ػبهل همٌبؾيت ثيب ضهين هٌيسضج زض ثٌيس 10-2-3پيبزاـ ٍييػُ اي ثيِ آًْيب
اذمهبل هي يبثس.
تجػشُ  -3هيعاى پبزاـ پيكٌْبزّبي ٍانلِ زض كطاذَاى اًسيكِ ٍ يب پيكٌْبزّبيي ًِ خْت ثْيطُ هٌيسي ثيِ ٍظاضت ًييطٍ ٍ ييب
ؾمبز نٌؼت ثطم ًكَض اضؾبل هي قًَس .تَؾظ هسيطيت ػبهل تؼييي هي قَز.
هسيطيت ػبهل قطًت هي تَاًس ثطضؾي ايٌگًَِ پيكٌْبز ّب ضا ثِ گطٍُ ترههي ٍيػُ اي هحَل ًوبيس.
تجػشُ  -4زض نَضت ػسم اضؾبل ًمبيح ثطضؾي ايٌگًَِ پيكٌْبزّب (هٌسضج زض تجهطُ  )3اظ ؾيَي هطاخيغ هيصًَض ،ثيب اذمهيبل
حساهل  7اهميبظ ثِ ػٌَاى پيكٌْبز ههَة ؿيطهبثل اخطا هٌظَض هي قًَس.
تجػشُ  -5پيكٌْبزّبيي ًِ زض پبؾد ثِ كطاذَاى اًسيكِ زضيبكت ٍ تهَيت هي قًَس اظ حساهل  7اهميبظ ثطذَضزاض هي ثبقٌس.
 -10-3پبداش گشٍُ هجشي :
 %60 -10-3-1پبزاـ ّط پيكٌْبز ههَة(ثب اػوبل ضطايت) زض نَضت لعٍم ثب تبئيس ٍ تهَيت ًويمِ هطًعي(ٍ يب ًويميِ ّيبي
ترههي) ًظبم پيكٌْبزّب ثِ گطٍُ هدطي پطزاذت هي قَز.

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:

تٌثيط ثبهدَظ

صفحه 22 :از  26صفحه

كد مدرك:

IMS
شركت توزيع نيروي برق

نام مدرك :آييي ًبهِ اجشايي ًظبم پزيشش ٍ ثشسسي پيطٌْبدّب

-

QM

تاريخ ويرايش09/90/31 :

استان گلستان

تجػشُ  -1گطٍُ هدطي اظ ؾَي هؼبٍى شيطثظ (يب هسيط ٍاحس هؿيمول) ثيِ ًويميِ هطًيعي (ييب ًويميِ ّيبي ترههيي) ًظيبم
پيكٌْبزّب هؼطكي هي قَز.
تجػشُ  - 2زض نَضتيٌِ اخطاي پيكٌْبز ههَة هؿملعم ثٌبضگيطي ًيطٍّبي ظيبزي ثبقس ،پبزاـ گطٍُ هديطي ثهيَضت ٍييػُ ثيب
تبئيس هسيطيت ػبهل پطزاذت هي قَز.
ً -10-4حَُ پشداخت پبداش ّبي هػَة
 %50 -10-4-1پبزاـ ّبي ههَة ثؼٌَاى پبزاـ ايسُ تهَيت قسُ پؽ اظ تهَيت ،پطزاذت هي قَز.
 %50 -10-4-2پييبزاـ ّييبي ههييَة ثؼٌييَاى پييبزاـ ايييسُ اخييطا قييسُ پييؽ اظ اخييطاي پيكييٌْبز ٍ تبئيييس گييعاضـ اخييطاي
آى زض ًويمِ ،پطازاذت هي قَز.
 -10-4-3پبزاـ ّبي گطٍّي ثِ تكريم گطٍُ پيكٌْبززٌّسُ ثيي اػضبي گطٍُ توؿيين هيي قيَز ٍ زض ٍخيِ ًوبيٌيسُ گيطٍُ
پطزاذت ذَاّس قس.
 -10-5پبداش ّبي سبالًِ
 -10-5-1ثِ هٌظَض اكعايف اًگيعُ هكبضًت زض ًبضًٌبى ،ثِ پيكٌْبز زٌّسگبًي ًِ زض يٌؿبل  10پيكٌْبز پصيطكميِ قيسُ اضائيِ
ًطزُ ثبقٌس ،ثِ اظاي ّط ؾبل يٌجبض ّسيِ اي (هؼبزل يي اهميبظ ثطاي ّط پيكٌْبز) اظ ؾَي زثيطذبًِ ًظبم پيكٌْبزّب ثِ آًبى اّسا
ذَاّس گطزيس.
 -10-5-2ثِ هٌظَض توسيط اظ ًؿبًي ًِ پيكٌْبز آًْب ضز هي گطزز ،زض ؾبلْبي اٍلييِ اؾيموطاض ّسييِ اي حيساًثط (هؼيبزل ييي
اهميبظ) اظ ؾَي زثيط ذبًِ ًظبم پيكٌْبزّب ثِ آًبى اّسا هي گطزز.
 -10-5-3زض خكي ؾبليب ًِ ًظبم پيكٌْبزّب ثِ اكطاز ثطتط اظ ًظط قبذم ّبي هكبضًت (زض ثرف هؼبًٍيي ،هسيطاى ٍ ًبضًٌيبى)
ثب تبييس هسيطيت ػبهل خَايعي اّسا هي گطزز.
 -10-6پيًَذ كبسًبهِ هطبسكت كبسكٌبى دس ًظبم پيطٌْبدّب ثب اسصيبثي ػولكشد هذيشاى ٍ كبسكٌبى
 -10-6-1خْت اكعايف هكبضًت ًبضًٌبى زض ًظبم پيكٌْبزّب ً 2 ،وطُ هبظاز ثط ً 30وطُ اضظيبثي ػولٌيطز ًبضًٌيبى ثيِ ًبضًبهيِ
هكبضًت ًبضًٌبى زض ًظبم پيكٌْبزّب تؼلن هي گيطز .ثط ايي اؾبؼ ثِ اظاي ّط پيكٌْبز ههَة زض ؾبل ً 1وطُ ثِ ًويطُ اضظييبثي
ػولٌطزًبضًٌبى تب ؾوق ً2وطُ اضبكِ هي گطزز.

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:
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 -10-6-2عجن ايي ثٌس ثِ اظاي ّط پيكٌْبز ههَة زض ؾبل ،زضنسي ثِ حن الدصة ًبضًٌبى ثِ نَضت پلٌبًي حساًثط تب ؾوق
 10زضنس ثِ قطح شيل اضبكِ هي گطزز:

پيطٌْبد هػَة 2 ٍ 1
1دسغذ(ثِ اصاي ّش پيطٌْبد )%0/5

پيطٌْبد هػَة 4 ٍ 3
2دسغذ(ثِ اصاي ّش پيطٌْبد ) %1

پيطٌْبد هػَة 6ٍ5
3دسغذ(ثِ اصاي ّش پيطٌْبد ) %1/5

ثبالتش اص  6پيطٌْبد
(ثِ اصاي ّش پيطٌْبد ) %2

ثش ايي اسبس الصم است كبسكٌبى هحتشم ثشاي ثْشُ ثشداسي اص اهتيبص هزكَس ثِ غَست فؼبل دس ايي اهش هطبسكت ًوبيٌذ.

هبدُ  -11پشداخت حك الضحوِ اػضبي كويتِ
 -11-1حن العحوِ حضَض زض خلؿبت ًويمِ هطًعي ٍ ترههي ًظبم پيكٌْبزّب زض ؾبػبت ازاضي ثِ اظاي ّط ؾبػت ثطاثط
ثب  50زضنس ّط ؾبػت اضبكِ ًبض ٍ زض ؾبػبت ؿيطازاضي ثطاثط ثب ّط ؾبػت اضبكِ ًبض هحبؾجِ ٍ پطزاذت هي گطزز.

هبدُ  -12تمذيشًبهِ كتجي
 -12-1ثِ اكطازي ًِ پيكٌْبز آًبى (ثسٍى ضطايت گطٍّي)  81تب  100اهميبظ ضا ًؿت ًوبيٌس ،تكَين ًبهيِ اي ثيب اهضيبي
هسيطػبهل خْت زضج زض پطًٍسُ پطؾٌلي ثِ ايكبى اػغب هي قَز.
 -12-2ثِ اكطازي ًِ پيكٌْبز آًبى (ثسٍى ضطايت) ثيي  60تب  80اهميبظ ضا ًؿت ًوبيٌس ،تكَين ًبهِ اي ثب اهضيبي هؼيبٍى
هٌبثغ اًؿبًي خْت زضج زض پطًٍسُ پطؾٌلي ثِ ٍي اػغب هي قَز.
 -12-3ثِ اكطازي ًِ حساهل زاضاي  10پيكٌْبز ههَة زض ؾبل ثبقٌس ،ثغَضيٌِ هدوَع اهميبظّبي آًْب ثبالي  600اهمييبظ
قَز ،تكَين ًبهِ اي اظ ؾَي هسيطػبهل ثب زضج زض پطًٍسُ پطؾٌلي ثِ آًبى اػغب هي قَز.

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:
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 -12-4ثِ اكطازي ًِ حساهل زاضاي  10پيكٌْبز ههَة زض ؾبل ثبقٌس ثغَضيٌِ هدوَع اهميبظّبي آًْب ثييي  400تيب 600
اهميبظ قَز تكَين ًبهِ ٍ توسيطًبهِ ي ًمجي اظ ؾَي هسيطػبهل ثِ آًبى اػغب هي قَز.

هبدُ  -13هٌبثغ هبلي
ًليِ پبزاـ ّبي هٌسضج زض ايي آئيي ًبهِ ،حن العحوِ هدطيبى عطحْبي ههَة ،حن العحوِ حضَض زض خلؿبت ًويميِ ٍ
ّعيٌِ ؾبيط كؼبليت ّبي ًظبم پيكٌْبزّب اظ هحل ثَزخِ ههَة ؾبالًِ تبهيي اػمجبض هي قًَس.

هبدُ  -14ثبصًگشي
 -14-1ايي آئيي ًبهِ زض كَانل ظهبًي يي ؾبلِ هَضز ثبظًگطي ٍ انالح هطاض هي گيطز.
 -14-2هطخغ ضؾيسگي ٍ اػوبل انالحبت زض ايي آئيي ًبهِ ًويمِ هطًعي ًظبم پيكٌْبزّب هي ثبقس.
 -14-3اًدبم ثبظًگطي ٍ انالح زض ايي آئيي ًبهِ ثب زضذَاؾت هسيط ًظيبم پيكيٌْبزّب نيَضت گطكميِ ٍ انيالحبت ههيَة
ًويمِ هطًعي ثب تبئيس هسيطيت ػبهل قطًت اػوبل هي گطزز.

هبدُ  -15ضبخع ّبي اًذاصُ گيشي اثشثخطي
اثط ثركي ايي ضٍيٌطز ٍ اؾموطاض آى ثب قبذم ّبي شيل ثهَضت هبّيبًِ هَضز ؾٌدف هطاض هي گيطز:
 -1قبذم ؾطاًِ پيكٌْبز; ًؿجت تؼساز پيكٌْبزّبي ٍانلِ زض ؾبل ثِ تؼساز ًل ًبضًٌبى
 -2قبذم زضنس هكبضًت ًبضًٌبى; ًؿجت تؼساز اكطاز پيكٌْبز زٌّسُ ثِ ًل ًبضًٌبى
 -3قبذم زضنس پيكٌْبزّبي ههَة ًؿجت ثِ پيكٌْبزّبي ثطضؾي قسُ
 -4قبذم زضنس پيكٌْبزّبي ثطضؾي قسُ ًؿجت ثِ پيكٌْبزّبي ٍانلِ
 -5قبذم زضنس پيكٌْبزّبي ضز قسُ ًؿجت ثِ پيكٌْبزّبي ثطضؾي قسُ
 -6قبذم زضنس پيكٌْبزّبي گطٍّي اضائِ قسُ ًؿجت ثِ ًل پيكٌْبزّبي ٍانلِ
 -7قبذم زضنس پيكٌْبزّبي گطٍّي تهَيت قسُ ًؿجت ثِ ًل پيكٌْبزّبي تهَيت قسُ
 -8قبذم همَؾظ ظهبى ضؾيسگي ثِ پيكٌْبزّب
 -9هحبؾجِ اثطات اهمهبزي ًبقي اظ اخطاي پيكٌْبزّبي ههَة
 -10قبذم زضنس پيكٌْبزّبي اخطا قسُ ًؿجت ثِ پيكٌْبزّبي ههَة
 -11ؾبيط قبذم ّبي هَضز ًيبظ ٍ هطتجظ
اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:
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هبدُ ّ -16ذف گزاسي ضبخع ّب
عجن هسل اضظيبثي هلي ًظبم پيكٌْبزّب ،قبذم ّبي هطثَط ثِ ًطخ هكبضًت ًبضًٌبى ،ؾطاًِ ههَة ،ؾيطاًِ اخيطا ٍ تؼيساز ضٍظ
ثطضؾي پيكٌْبز زض قطًت ثبيس ّسف گصاضي ٍ هَضز پبيف ٍ ًٌمطل هؿموط زض ثبظُ ّيبي  ٍ 6 ،3 ،1ؾيبالًِ اظ اثميساي ؾيبل 93
هطاض گيطز ًِ ّسف گصاضي قبذم ّبي هصًَض ثِ قطح خسٍل شيل هي ثبقس:

هبدُ  -17سضبيت هٌذي كبسكٌبى
ضضبيت هٌسي ًبضًٌبى اظ اؾموطاض ايي ضٍيٌطز ثهَضت ؾبالًِ ٍ ثب اخطاي يي كطآيٌس ًظط ؾيٌدي ثيِ قيٌل پطؾكيٌبهِ زض
ؾغَح هرملق ؾبظهبى هَضز ؾٌدف هطاض هي گيطز.
ًمبيح حبنلِ پؽ اظ تدعيِ ٍ تحليل زض زثيطذبًِ ًظبم پيكٌْبزّب ثِ هيسيط ػبهيل گيعاضـ ٍ ثطًبهيِ ّيبي انيالح ٍ ثْجيَز
عطحضيعي هي گطزز.
هبدُ  -18ايي آئيي ًبهِ زض  18هبزُ ٍ زض تبضيد  89/11/06ثِ تهَيت ًويميِ هطًيعي ًظيبم پيكيٌْبزّب ٍ تبيييس هيسيطػبهل
ضؾيس ٍ ثبظًگطي آى زض تبضيد  92/09/13اظ ؾَي ًويمِ هطًعي ثب تبييس هسيطػبهل نَضت گطكت.
فرم ها و سوابق  :ندارد.

اهضبء ًوبيٌسُ هسيطيت:
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