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هقذهِ

ثركىبمٍ اضظیبثی ٖملىطز ؾبل  1395زض ضاؾتبی اخطای ثىس (الف) ي (ة) مبزٌ  3آییهوبمٍ اخطایی مًاز  81ي  82لبوًن مدسیطی
ذسمبت وكًضی(مهًثٍ قمبضٌ  44327/4225مًضخ َ1389/1/14یأت يظیطان) ي ثٍ مىًٓض ؾىدف مًفمی زؾتگبٌَب خُ تحمك
اَساف ي يْبیف محًل قسٌ ي ویع تىبلیف تٗیدیه قدسٌ زض ومكدٍ ضاٌ اندظا وٓدبر ازاضی(مًيدًٔ مهدًثٍ قدمبضٌ 206/93/560
مًضخ 1393/1/20قًضای ٖبلی ازاضی) ي َمچىیه ثطوبمٍ خبمٕ انظا وٓبر ازاضی(مًئً تهًیتوبمٍ قمبضٌ /127675تَ50642د
تبضید َ 1393/10/28یبت يظیطان) ،تًؾٍ ؾبظمبن ازاضی ي اؾترسامی وكًض تسيیه ي زض تبضید  1395/10/14وبمٍ قمبضٌ 940121
اثظ٘ گطزیس .زض ایه ثركىبمٍ ،فطآیىس اضظیبثی ٖملىطز زؾتگبٌَبی اخطایی ملی ي اؾتبوی ثط اؾبؼ قبذمَبی ٖمًمی ي اذتهبنی
ؾبل  1395تكطیح گطزیسٌ اؾ  .زض زؾتًضالٗمل قبذمَبی ٖمًمی اضظیبثی ٖملىطز ؾبل  1395زؾتگبٌَبی اخطایی وٍ ثٍ اؾتىبز
ثىس  2ثركىبمٍ فًقالصوط اثظ٘ گطزیس ،ظیطقبذمَب ي مؿتىسات مًضز ویبظ قبذمَب ثٍ َمطاٌ مجبوی لبوًوی آوُب آيضزٌ قسٌ اؾ  .ثب
تًخٍ ثٍ تدبضة ؾبلیبن گصقتٍ مجىی ثط ثطزاق َبی متفبيت زؾتگبٌَبی اخطایدی ي ؾدبظمبن مدسیطی ي ثطوبمدٍ ضیدعی اؾدتبوُب اظ
قبذمَب ي مؿتىسات مًضز ویبظ ،ثٍ مىًٓض قفبف ومًزن زؾتًضالٗمل اضظیبثی قبذمَب ي َمچىیه اٖمبل يحست ضيیٍ زض ذهًل
اضظیبثی ٖملىطز ؾبل  1395زؾتگبٌَبی اخطایی اؾتبوی ،تهمیم ثط آن قس تب قیًٌ وبمٍای ثطای اضظیبثی قبذمَبی ٖمًمی ؾدبل
 1395تسيیه ي زض اذتیبض ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍضیعی اؾتبوُب لطاض گیطز .يدمه تمدسیط ي تكدىط اظ تدظـَدبی ندًضت گطفتدٍ
مدمًٍٖ َمىبضان ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍضیعی اؾتبوُب زض ایه ذهًل ،قیًٌ وبمٍ اضظیبثی ٖملىطز قبذمَدبی ٖمدًمی ؾدبل
 1395مكتمل ثط  6محًض اضظیبثی قبذمَبی ٖمًمی ثٍ اوًمبر ومًوٍ پیكىُبزی ثدطای تىٓدیم مؿدتىسات َدط قدبذم زض ایده
مدمًٍٖ گطزآيضی قسٌ اؾ .
اهَس هذیشیت عولکشد ٍ استماء فشٌّگ ساصهاًی

2

هحَر اٍل :بزًاهِ هٌْذسی ًقص ٍ ساختار دٍلت
ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مُىسؾی ومف ي ؾبذتبض زيل

اهتیاس هحَر 061 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :ياگصاضی ياحسَبی ٖملیبتی ي ذسمبت زؾتگبٌَبی اخطایی ثٍ قجىٍَبی حطفٍای ،ثرف ذهًنی ي ؾمهَب

اهتیاس ضاخع 01 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

زض ایه قبذم ،اضظیبثی میعان مًفمی زؾتگبٌ َبی اخطایی زض ياگصاضی امًض (فٗبلیتُب ي پطيغٌ َب) ثٍ ثرف غیطزيلتی ي افعایف وبضایی زض تًلیس ي ٖطيٍ ذسمبت ي
اضتمبی ویفی ذسمبت اودبر میگطزز .لصا زض ایه قبذم مجىبی ثطضؾی ،ؾُم تحمك امًضی (فٗبلیتُب ي پطيغٌ َب) وٍ پیف اظ ایه ضاؾب ي مؿتمیمب تًؾٍ زؾتگبٌ
اخطایی اودبر قسٌ اؾ يلی ثطاؾبؼ مجبوی لبوًوی مصوًض ،تًلیس ذسم ثٍ ثرف غیط زيلتی اٖم ثرف ٖمًمی غیطزيلتی مبوىس قُطزاضیُب ،تٗبيوی َب؛ قجىٍَبی
حطفٍای ،ثرف ذهًنی ي ؾمهَب ي  ....ياگصاض قسٌ اؾ .
مُمتطیه وىبت زض اضظیبثی ایه قبذم ٖجبضتىس اظ:
 .1امًض تهسی گطی قبمل فٗبلیتُب ي پطيغَبیی میثبقس وٍ ثٍ يْبیف ي مبمًضیتُبی انلی زؾتگبٌ اخطایی مطتجٍ اؾ لصا ياگصاضی فٗبلی َبی پكتیجبوی
مبوىس وملیٍ ،زثیطذبوٍ ،وٓبف  ،ضياثٍ ٖمًمی ي  ...مكمًل ایه قبذم ومیثبقس ي وجبیس زض ٖملىطز ي مؿتىسات قبذم ياضز قًز.
 .2ثطای وؿت امتیبظ ثبیس انًل ي مجبوی ياگصاضی ضٖبی قسٌ ثبقس .ثسیه مٗىب وٍ ثبیس ومی ياگصاضی مُبثك ثطـ اؾتبوی تفبَم وبمٍ ثطوبمٍ خبمٕ تحًل
ازاضی محمك قسٌ ي ویفی ياگصاضی مُبثك اؾتبوساضزَبی مهًة ي مجبوی لبوًوی ثبقس.
قبذم ياگصاضی ياحسَبی ٖملیبتی ي ذسمبت زؾتگبٌَبی اخطایی ثٍ قجىٍَبی حطفٍای ،ثرف ذهًنی ي ؾمهَب زاضای زي ظیطقبذم شیل می ثبقس:
* میعان اخطای ياگصاضی ذسمبت ي ياحسَبی ٖملیبتی زؾتگبٌ ثط اؾبؼ ثطوبمٍ مهًة قسٌ(  30امتیبظ)
* میعان اضتمبء وبضایی ي ویفی ذسمبت اظ َطیك ياگصاضی َب ( 20امتیبظ)
زض نًضت ٖسر مهساق ثًزن ظیط قبذم ايل ،ظیط قبذم زير ویع اضظیبثی ومیقًز.
 امتیبظزَی ظیط قبذم ايل ثط اؾبؼ؛ میعان ي زضنس ياگصاضی َبی ٖىًان قسٌ زض خسيل يمیمٍ ؾبمبوٍ مسیطی ٖملىطز نًضت گیطز .الظر اؾ زلقًز فٗبلیتُبی مىسضج زض خسيل ثب َسف تفبَم وبمٍ چه گطزز تب ولیٍ فٗبلیتُب زض خسيل آيضزٌ قسٌ ثبقىس.
 میعان اضتمبء وبضایی ي ویفی ذسمبت اظ َطیك ياگصاضی َب ثط اؾبؼ مًاضز ظیط امتیبظ زَی میگطزز:َ عیىٍَبی وبَف یبفتٍ
 تٗساز ياحس ؾبظمبوی وبَف یبفتٍ
 تٗساز پؿ وبَف یبفتٍ
 تٗساز ویطيی اوؿبوی وبَف یبفتٍ
 ویفی ذسمبت ثٗس اظ ياگصاضی
هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

 لیؿ فٗبلیتُبی ياگصاض قسٌ زض ؾبل  1395ثٍ َمطاٌ ومًوٍ لطاضزازَبی مطثًٌ ثٍ ياگصاضی وٍ ثب ثرف غیط زيلتی مىٗمس قسٌ اؾ . -تىمیل تمبمی ؾتًنَبی خسيل يمیمٍ قبذم زض ؾبمبوٍ مسیطی ٖملىطز

 ارائِ گشارشی در خظَص ارتماء کارایی اس طزیك ٍاگذاریّا (شاهل کاّش ّشیٌِّا ،کاّش ًیزٍی اًساًی ،کیفیت خذهات ٍ )...ضزایظ ػذم هػذاق:

 مجىبی ٖسر مهساق تفبَم وبمٍ می ثبقس. -زض نًضت ٖسر مهساق ثًزن ظیط قبذم ايل ،ظیط قبذم زير ویع ٖسر مهساق تلمی میقًز.
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ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مُىسؾی ومف ي ؾبذتبض زيل

اهتیاس هحَر 061 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :اخطای ثطوبمٍ تًاومىسؾبظی ثرف غیطزيلتی ثطای زضیبف فٗبلی َب

اهتیاس ضاخع 00 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

السامبتی وٍ زؾتگبٌ زض ظمیىٍ اخطای ایه قبذم میتًاوس اودبر زَس قبمل مًاضز ظیط اؾ :
 قىبؾبیی ،ؾبظمبوسَیَ ،مبَىگی ي اضتجبٌ مؿتمط ثب گطيٌَبی َسف تًاومىسؾبظی.
 ثطگعاضی زيضٌَبی آمًظقی ثطای اضتمبی زاوف ي مُبضت گطيٌَبی َسف.
 ضفٕ مًاوٕ ازاضی خبمٍٗ َسف.
 ایدبز العامبت حمًلی ثطای حمبی اظ ثرف غیطزيلتی شیطثٍ.
 ياگصاضی امىبوبت ي تدُیعات ي مىبثٕ فیعیىی ثٍ ثرف غیطزيلتی.
 پطزاذ تمبر یب ثركی اظ َعیىٍ ؾطاوٍ ذسمبت پؽ اظ ياگصاضی.
 اُٖبی ومهَبی مبلی ي تؿُیل تبمیه مبلی گطيٌَبی َسف.
 ایدبز ي حفّ فًبی ضلبثتی ٖبزالوٍ ثطای فٗبلی گطيٌ َبی َسف شیطثٍ .
 تًاومىسؾبظی ثرف غیطزيلتی ،زض ضاؾتبی حمبی ي تًان افعایی فٗبالن ثرف غیطزيلتی وٍ ثهًضت ثبلمًٌ یب ثبلفٗل زض حًظٌ امًض تهسی گطی زؾتگبٌاخطایی میتًاوىس فٗبل ثبقىس مسوٓط اؾ لصا ثٍ ٖىًان ومًوٍ ثطوبمٍَبی آمًظقی وٍ ثطای وكبيضظان ي  ...ثطگعاض می قًز یب تؿُیظتی وٍ ثٍ وكبيضظان،
قطوتُبی نىٗتی ي ...زض لبلت تؿُیظت تىلیفی اُٖبء میگطزز مكمًل ایه ثىس ومیگطزز.
 ثطوبمٍ ثبیس ثب تًخٍ مبَی فٗبلی َبی زؾتگبٌ اخطایی ي میعان تًاومىسی ثرف غیط زيلتی فٗبل زض ظمیىٍَبی امًض تهسیگطی تىٓیم ي تهًیت گطزز.مًلفٍ َبی مًثط زض اضظیبثی ایه قبذم ٖجبضتىس اظ:
 ویفی ثط وبمٍ مهًة زض ظمیىٍ شیطثٍ قبذم :ایه ثطوبمٍ ثبیس قبمل السامبت مًضز اوتٓبض ،ياحس السار وىىسٌ ،وتبیح لبثل پیف ثیىی ،مىبثٕ ي تدُیعات
مًضز ویبظ ي  ...ثبقس.

 امتیبظزَی قبذم ثط اؾبؼ فٗبلیتُب ي السامبتی وٍ زؾتگبٌ زض خسيل يمیمٍ ياضز ومًزٌ اؾ تًؾٍ ؾبمبوٍ نًضت میگیطز.هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

 ثطوبمٍ مهًة تًاومىسؾبظی ثرف غیطزيلتی -گعاضـ اخطای ثطوبمٍ قبمل لیؿ گطيٌَبی َسف تًاومىسؾبظی ،مؿتىسات مطثًٌ ثٍ ثطگعاضی زيضٌَبی آمًظقی ،السامبت اودبر قسٌ زض ضاثٍُ ثب اُٖبی

تؿُیظت ي ....
ضزایظ ػذم هػذاق:

 ایه قبذم ثطای َیچ زؾتگبَی ٖسر مهساق ومیثبقس .مگط ایه وٍ زض ثطـ اؾتبوی مًضز تبییس امًض مسیطی ٖملىطز ي اضتمبء فطَىگ ؾبظمبوی زضمًاضزی ذبلٖ ،سر مهساق پیف ثیىی قسٌ ثبقس.
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ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مُىسؾی ومف ي ؾبذتبض زيل

اهتیاس هحَر 061 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :میعان اخطایی قسن ياگصاضی يْبیف ؾتبز زؾتگبٌ ثٍ اؾتبن ثٍ مىًٓض تمطوعظزایی

اهتیاس ضاخع 50 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

ایه قبذم میعان اخطایی قسن ياگصاضی يْبیف ؾتبز زؾتگبٌ ثٍ اؾتبن ثٍ مىًٓض تمطوع ظزایی( ثط اؾبؼ تحمك مدمًٔ اَساف تب پبیبن ؾبل  95ثطوبمٍ ٖملیبتی
ؾٍ ؾبلٍ زؾتگبٌ) ضا مًضز اضظیبثی لطاض میزَس.
السامبتی وٍ زؾتگبٌ َبی اخطایی زض ذهًل ياگصاضی يْبیف ؾتبز ثٍ اؾتبن ثبیس اودبر زازٌ ثبقىس ٖجبضتىس اظ:
 .1ثطضؾی ي تحلیل ولیٍ امًضی وٍ تًؾٍ زؾتگبٌ ملی لبثلی اضائٍ ذسمبت زض ياحسَبی اؾتبوی ضا زاضاؾ .
 .2تُیٍ لیؿ يْبیف ي اذتیبضات لبثل ياگصاضی ثٍ اؾتبن.
 .3پیگیطی ياگصاضی يْبیف ؾتبز زؾتگبٌ ثٍ اؾتبن( ثىس مصوًض) ثٍ میعان زضنس َسف تدمٗی تب پبیبن ؾبل  95ثطـ اؾتبوی ثطوبمٍ ٖملیبتی ؾٍ ؾبلٍ
زؾتگبٌ.
 .4خبضی ؾبظی ي اخطایی ومًزن يْبیف ياگصاض قسٌ ؾتبز زؾتگبٌ ثٍ اؾتبن.
امتیبظزَی ایه قبذم ثهًضت ظیط اودبر گیطز:
 تُیٍ لیؿ يْبیف لبثل ياگصاضی ثٍ اؾتبن ي میعان تحمك اخطایی قسن آوُب ثط اؾبؼ میبوگیه وٍ تًؾٍ ؾبمبوٍ محبؾجٍ میقًز 25(.امتیبظ) زل قًز ثبیس لیؿ ولیٍ يْبیف لبثل ياگصاضی زض خسيل ياضز قسٌ ثبقس ي ثطای يْبیفی وٍ ياگصاضی آوُب اخطایی وكسٌ اؾ زضنس تحمك نفط ياضزقًز تب امتیبظ زضؾتی ثٍ زؾتگبٌ زازٌ قًز.
هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

 تىمیل ي اضائٍ خسايل قمبضٌ  4زؾتًضالٗمل امتیبظزَی قبذمَبی ٖمًمی. اضائٍ وبمٍ اثظ٘ يْبیف ياگصاض قسٌ ؾتبز زؾتگبٌ ثٍ اؾتبن اظ ؾتبز ملی َی ؾبلُبی  1393تب .1395 مؿتىسات مطثًٌ ثٍ وتبیح حبنل اظ خبضی ؾبظی اؾتبوی يْبیف ياگصاض قسٌ ؾتبز زؾتگبٌ ثٍ اؾتبن (قبمل افعایف ؾطٖ اودبر ،افعایف ضيبیمطاخٗبن ،وبَف َعیىٍ َب ي ؾبیط ثُجًزَبی حبنل قسٌ).
ضزایظ ػذم هػذاق:

 مجىبی ٖسر مهساق تفبَم وبمٍ زؾتگبٌ میثبقس. زض نًضتیىٍ ؾبل  95زض تفبَم وبمٍ ثب ذٍ تیطٌ مكرم قسٌ ثبقس ،ثٍ مٗىبی ٖسر مهساق وجًزٌ ي مدمًٔ اَساف ؾبلُبی  93تب  95مجىبی ٖسر مهساقذًاَس ثًز.
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ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مُىسؾی ومف ي ؾبذتبض زيل

اهتیاس هحَر 061 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :تفىیه يْبیف اؾتبوی ي قُطؾتبوی ثٍ مىًٓض تمطوعظزایی ي ياگصاضی حساوثطی اذتیبضات ي يْبیف ثٍ ؾًُا قُطؾتبوی

اهتیاس ضاخع 00 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

ایه قبذم میعان اخطایی قسن ياگصاضی يْبیف اؾتبن ثٍ قُطؾتبن ثٍ مىًٓض تمطوع ظزایی( ثط اؾبؼ تحمك مدمًٔ اَساف تب پبیبن ؾبل  95ثطوبمٍ ٖملیبتی ؾٍ
ؾبلٍ زؾتگبٌ) ضا مًضز اضظیبثی لطاض میزَس.
السامبتی وٍ زؾتگبٌَبی اخطایی زض ذهًل ياگصاضی يْبیف ؾتبز اؾتبن ثٍ قُطؾتبوُب ي ياحسَبی ٖملیبتی ثبیس اودبر زازٌ ثبقىس ٖجبضتىس اظ:
 ثطضؾی ي تحلیل ولیٍ امًضی وٍ تًؾٍ ياحس قُطؾتبوی ثطای اودبر يْبیف ي اضائٍ ذسمبت ثٍ ؾتبز اؾتبوی اضخبٔ میگطزز. وٓبضت ثط ياگصاضی یب تفًیى اذتیبض اودبر قسٌ زض ياحسَبی قُطؾتبوی. خبضی ؾبظی ي اخطایی ومًزن يْبیف ياگصاض قسٌ ثٍ ياحسَبی قُطؾتبوی. تحلیل ي ثطضؾی وتبیح ياگصاضی یب تفًیى يْبیف ثٍ ياحسَبی قُطؾتبوی.امتیبظزَی ایه قبذم ثهًضت ظیط اودبر گیطز:
 تُیٍ لیؿ يْبیف لبثل ياگصاضی ثٍ قُطؾتبن ي میعان تحمك اخطایی قسن آوُب ثط اؾبؼ میبوگیه وٍ تًؾٍ ؾبمبوٍ محبؾجٍ میگطزز 15(.امتیبظ) زل قًز ثبیس لیؿ ولیٍ يْبیف لبثل ياگصاضی زض خسيل ياضز قسٌ ثبقس ي ثطای يْبیفی وٍ ياگصاضی آوُب اخطایی وكسٌ اؾ زضنس تحمك نفط ياضزقًز تب امتیبظ زضؾتی ثٍ زؾتگبٌ زازٌ قًز.
هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

-

-

تىمیل ي اضائٍ خسايل قمبضٌ  5زؾتًضالٗمل امتیبظزَی قبذمَبی ٖمًمی.
نًضتدلؿبت شیطثٍ وبضگطيٌ تًؾٍٗ مسیطی زؾتگبٌ اخطایی.
اضائٍ وبمٍ اثظ٘ يْبیف ياگصاض قسٌ ؾتبز اؾتبن ثٍ قُطؾتبوُب ي ياحسَبی ٖملیبتی َی ؾبلُبی  1393تب .1395
مؿتىسات مطثًٌ ثٍ وتبیح حبنل اظ خبضی ؾبظی اؾتبوی يْبیف ياگصاض قسٌ ؾتبز اؾتبن ثٍ قُطؾتبوُب ي ياحسَبی ٖملیبتی قبمل افعایف ؾطٖ اودبر،

افعایف ضيبی مطاخٗبن ،وبَف َعیىٍ َب ي ؾبیط ثُجًزَبی حبنل قسٌ.
ضزایظ ػذم هػذاق:

 مجىبی ٖسر مهساق تفبَم وبمٍ زؾتگبٌ می ثبقس. -زض نًضتیىٍ ؾبل  95زض تفبَم وبمٍ ثب ذٍ تیطٌ مكرم قسٌ ثبقس ،ثٍ مٗىبی ٖسر مهساق وجًزٌ ي مدمًٔ اَساف ؾبلُبی  93تب  95مجىبی ٖسر مهساق

ذًاَس ثًز.
 -زض نًضت وساقته ياحس قُطؾتبوی ٖسر مهساق لحبِ قًز.
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ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مُىسؾی ومف ي ؾبذتبض زيل

اهتیاس هحَر 061 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :اخطای ثركىبمٍ ؾبمبوٍ ملی مسیطی ؾبذتبض زؾتگبٌ َبی اخطایی

اهتیاس ضاخع 51 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

ولیٍ زؾتگبَُبی اخطایی مىلف اوس وؿج ثٍ ثج  ،انظا ي ثٍ ضيظ آيضی اَظٖبت مطثًٌ ثٍ ييٗی تكىیظتی اٖم اظ ومًزاض ؾبظمبوی ،تكىیظت تفهیلی ،قطا
يْبیف قبغلیه ؾتبز زؾتگبٌ ي ياحسَبی ذبضج اظ مطوع مطثًٌ ثب ضٖبی مًاضز شیل السار ومبیىس.
 ثج اَظٖبت مطثًٌ ثٍ قبغلیه پؿ َبی ؾبظمبوی؛ َمچىیه ثج اَظٖبت مطثًٌ ثٍ قبغلیه لطاضزازی زض چبضچًة اَظٖبت زضذًاؾتی ؾبمبوٍ ي ثطيظآيضی آوُب(تكىیظت اؾمی).
 ثب تًخٍ ثٍ ایه وٍ اَظٖبت مبذًشٌ ؾبالوٍ زض لبلت گعاضـَبی تفهیلی ي زاقجًضز مسیطیتی زض اذتیبض ضیبؾ محتطر خمًُضی اؾظمی ایطان ي اًٖبیمحتطر َیئ يظیطان لطاض ذًاَس گطف ؛ مؿًلی نح يضيز ي ضيظ آمسی اَظٖبت ثٍ ُٖسٌ ثبالتطیه ممبر زؾتگبٌ اخطایی ذًاَس ثًز.
اضظیبثی زض ایه قبذم ثب تًخٍ ثٍ اَظٖبت تىمیل قسٌ زض ؾبمبوٍ ملی ؾبذتبض زؾتگبٌَبی اخطایی وكًض نًضت ذًاَس گطف .
 چىبوچٍ زؾتگبٌ زاضای ياحس اؾتبوی ثًزٌ ي ياحس قُطؾتبوی وساضز؛ ثب تًخٍ ثٍ ؾمف امتیبظ زض نًضت يضيز َطیه اظ اَظٖبت شیل ي نح اَظٖبت 100زضنس ومطٌ اذتهبل یبثس
 ومًزاض ؾبظمبوی( 3ومطٌ)
 تكىیظت تفهیلی( 5ومطٌ)
 قطا يْبیف( 5ومطٌ)
 قبغلیه پؿ َبی زؾتگبٌ ( 7ومطٌ)
 چىبوچٍ زؾتگبٌ زاضای ياحس قُطؾتبوی یب ثركی میثبقس 50 .زضنس امتیبظ( 10ومطٌ ) ضا ثٍ يضيز اَظٖبت ولیٍ قُطؾتبنَب ي ثرف َب ثب اَظٖبتذًاؾتٍ قسٌ اذتهبل یبثس10 (.امتیبظ ثیه قُطؾتبنَب ثٍ وؿج مؿبيی تمؿیم قًز)
هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

 مؿتىسی زض ذهًل يضيز اَظٖبت زض ؾبمبوٍ اظ زؾتگبٌ زضیبف ومیقًز .ثب تًخٍ ثٍ وبر وبضثطی ي ضمع ٖجًض اذص قسٌ اظ ؾًی ؾبظمبن ازاضی ياؾترسامی وكًض ثب زؾتطؾی ثٍ ؾبمبوٍ ملی مسیطی ؾبذتبض زؾتگبٌَبی اخطایی وكًض ،اَظٖبت زضج قسٌ زض ؾبمبوٍ مًضز اضظیبثی لطاض میگیطز آزضؼ
ؾبمبوٍ  http://sakhtar.karmandiran.irاؾ .
ضزایظ ػذم هػذاق:

ٖ -سر مهساق وساضز.
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ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مُىسؾی ومف ي ؾبذتبض زيل

اهتیاس هحَر 061 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :پیگیطی ثٍ مىًٓض اخطای ثىس ٌ مبزٌ  29لبوًن مسیطی ذسمبت وكًضی ،مًئً تكىیظت ازاضی ي ؾبذتمبن َب زض
قُطؾتبن َبی ومتط اظ َ 70عاض وفط خمٗی ي ثرف َبی ومتط اظ َ 30عاض وفط خمٗی

اهتیاس ضاخع 00 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

ایه قبذم السامبت زؾتگبٌ زض ذهًل پیگیطی ثٍ مىًٓض اخطای ثىس ٌ مبزٌ  29لبوًن مسیطی ذسمبت وكًضی ،مًئً تكىیظت ازاضی ي ؾبذتمبنَب زض
قُطؾتبنَبی ومتط اظ َ 70عاض وفط خمٗی ي ثرفَبی ومتط اظ َ 30عاض وفط خمٗی ضا مًضز ثطضؾی لطاض میزَس َسف قبذم ومی  100زضنس میثبقس.
زي ظیط قبذم؛ "پیگیطی مًاضز ازاضی اؾتمطاض زض مدتمٕ َب" ي "اوتمبل ياحسَبی شیط ثٍ ثٍ مدتمَٕب" مجىبی اضظیبثی ذًاَس ثًز.
امتیبظ قبذم ثط اؾبؼ میعان پیگیطی تًؾٍ زؾتگبٌ ي اخطایی قسن آن تٗییه میقًز.
 زض ذهًل ظیط قبذم ايل "پیگیطی مًاضز ازاضی اؾتمطاض زض مدتمٕ َب " زض ذهًل زؾتگبَُبی مكمًل ثىس ٌ مبزٌ  29وٍ زض قُطؾتبنَبی ومتطاظ َ 70عاض وفط خمٗی ي ثرفَبی ومتط اظ َ 30عاض وفط خمٗی زاضای ؾبذتبض تكىیظتی میثبقىس؛ چىبوچٍ مىبتجبتی ثب فطمبوساضی ي ثركساضیَبی یبز
قسٌ خُ حًًض زض مدتمٕ ازاضات یب ترهیم فًب ثطای وبض ياحس قُطؾتبوی زض مدتمٕ ازاضات نًضت گطفتٍ ثبقس .ؾمف امتیبظ ظیط قبذم یٗىی 7
امتیبظ ثٍ زؾتگبٌ تٗلك میگیطز.
 زض ذهًل ظیط قبذم زير " اوتمبل ياحسَبی شیطثٍ ثٍ مدتمٕ "؛ چىبوچٍ مدتمٕ ازاضات زض قُطؾتبنَبی ومتط اظ َ 70عاض وفط خمٗی ي ثرفَبیومتط اظ َ 30عاض وفط خمٗی ایدبز ي زؾتگبٌ زاضای ؾبذتبض تكىیظتی زض ایه قُطؾتبوُب ي یب ثرف میثبقس ،زضنًضت اؾتمطاض زض ایه مدتمٕ َب امتیبظ
ثٍ زؾتگبٌ تٗلك میگیطز .ولیٍ السامبت ي مىبتجبت ي اؾتمطاض زض مدتمٕ ازاضات اظ ؾبل  87ثٍ ثٗس ثب تًخٍ ثٍ اخطایی قسن لبوًن مسیطی ذسمبت وكًضی
میثبقس.
 زض نًضتیىٍ زؾتگبٌ پیگیطی الظر ضا ثٍ مىًٓض اوتمبل اودبر زازٌ اؾ ي لهًض اظ ؾًی اؾتبوساضی یب فطمبوساضی ثًزٌ اؾ  ،ظیط قبذم زير ٖسر مهساقتلمی قًز.
هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

صیش شاخص اٍل "پیگیشی هَاسد اداسی استمشاس دس هجتوع ّا":
 ثط اؾبؼ مىبتجبت اودبر قسٌ زضذهًل پیگیطی اظ فطمبوساضی یب ثركساضی ،زض نًضتی وٍ پیگیطی اظ ؾًی زؾتگبٌ نًضت گطفتٍ ثبقس يلیفطمبوساضیَب السامی زض تبمیه مدتمَٕب وىطزٌاوس ومطٌ تٗلك گیطز.
صیش شاخص دٍم " اًتمال ٍاحذّای ریشتط تِ هجتوع ":
 چىبوچٍ مدتمٕ ازاضات زض قُطؾتبنَبی ومتط اظ َ 70عاض وفط خمٗی ي ثرفَبی ومتط اظ َ 30عاض وفط خمٗی ایدبز ي زؾتگبٌ زاضای ؾبذتبضتكىیظتی زض ایه قُطؾتبوُب ي یب ثرفمی ثبقس زضنًضت اؾتمطاض زض ایه مدتمَٕب ،امتیبظ ثٍ زؾتگبٌ تٗلك میگیطز.
ضزایظ ػذم هػذاق:

-ایه قبذم ثطای قُطَبی زاضای قطایٍ مىسضج زض ٖىًان قبذم مهساق زاضز.
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ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مُىسؾی ومف ي ؾبذتبض زيل

اهتیاس هحَر 061 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :اضائٍ پیكىُبز ي پیگیطی يْبیف اظ حًظٌ مطوعی زض ذهًل وبَف پؿتُبی ؾبظمبوی ،وبَف پؿتُبی مسیطیتی
ي ياگصاضیُب

اهتیاس ضاخع 51 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

ایه قبذم السامبت زؾتگبٌ زض ذهًل اضائٍ پیكىُبز ي پیگیطی اظ حًظٌ مطوعی زض ذهًل وبَف پؿتُبی ؾبظمبوی ،پؿتُبی مسیطیتی ي ياگصاضیُب ضا مًضز
اضظیبثی لطاض میزَس .اضظیبثی قبذم ثهًضت ظیط نًضت گیطز:
 اضائٍ پیكىُبز زض ذهًل ياگصاضیُب ثٍ ؾتبز زؾتگبٌ ،زض نًضت مهساق زاقته ياگصاضی زض َسف ؾبل  95تفبَم وبمٍ (  10امتیبظ).
 اضائٍ پیكىُبز زض ذهًل وبَف پؿتُبی مسیطیتی ثٍ ؾتبز زؾتگبٌ ،زض نًضت مهساق زاقته وبَف پؿ مسیطیتی زض َسف ؾبل  95تفبَم وبمٍ( 5
امتیبظ).
 اضائٍ پیكىُبز زض ذهًل وبَف پؿ َبی ؾبظمبوی ثٍ ؾتبز زؾتگبٌ ،زض نًضت مهساق زاقته وبَف پؿ زض َسف ؾبل  95تفبَم وبمٍ (  5امتیبظ)
 زض ذهًل زؾتگبٌ َبی اخطایی وٍ ملعر ثٍ اوُجبق ؾبذتبض ذًز ثب لبوًن مسیطی ذسمبت وكًضی ویؿتىس مبوىس ؾبظمبوُبی تبثٕ لبوًن وبض ،ثطضؾیَب ثب
تًخٍ ثٍ مجبوی لبوًوی شیطثٍ زاذلی ي العامبت حساللی تسيیه ؾبذتبض مبوىس تىبؾت ي ثبظوگطی ؾبذتبض ثب اؾتطاتػی ،تىبؾت ي ثبظوگطی ؾبذتبض ثب تغییطات
فىبيضی ي  ،...امتیبظزَی قًز.
هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :





پیكىُبزات اضائٍ قسٌ زض ذهًل ياگصاضیُب ثٍ ؾتبز زؾتگبٌ  -زض نًضت مهساق زاقته ياگصاضی زض َسف ؾبل  95تفبَم وبمٍ
پیكىُبزات اضائٍ قسٌ زض ذهًل وبَف پؿتُبی مسیطیتی ثٍ ؾتبز -زؾتگبٌ زض نًضت مهساق زاقته وبَف پؿ زض َسف ؾبل  95تفبَم وبمٍ
پیكىُبزات اضائٍ قسٌ زض ذهًل وبَف پؿتُبی ؾبظمبوی ثٍ ؾتبز زؾتگبٌ -زض نًضت مهساق زاقته وبَف پؿ زض َسف ؾبل  95تفبَم وبمٍ

ضزایظ ػذم هػذاق:

 ایي شاخض بزای دستگاُّایی کِ در ّذف سال  59تفاّن ًاهٍِ ،اگذاری ٍ کاّش پستّای هذیزیتی ٍ ساسهاًی آًْا با خط تیزُ هشخضشذُ است ،عذم هظذاق هیباشذ .اگز ّز کذام اس هَارد ٍاگذاری ،کاّش پست هذیزیتی ٍ کاّش پست ساسهاًی هظذاق داشتٌذ فمط
ارسیابی شاهل آى هیگزدد.
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هحَر دٍم :بزًاهِ دٍلت الکتزًٍیک ٍ َّضوٌذساسی اداری
ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ زيل الىتطيویه ي ًَقمىسؾبظی ازاضی
ػٌَاى ضاخع :اَظٔ ضؾبوی الىتطيویىی تمبمی ذسمبت اٖم اظ الىتطيویىی ي غیط الىتطيویىی

اهتیاس هحَر 501 :اهتیاس
اهتیاس ضاخع 51 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:
اهتیاس دّی در ساهاًِ با تَجِ فزهَل؛ تؼذاد خذهاتی کِ اعالع رساًی الکتزًٍیکی آًْا اًجام ضذُ است تقسین بز تؼذاد کل خذهات ،غَرت هی گیزد.
ارسیاب السم است هَارد سیز را بزای ّز خذهت کٌتزل ًوایذ ( 51اهتیاس):







مطاحل اودبر ذسم ( 4امتیبظ)
آزضؼ محل ذسم ( 4امتیبظ)
ضيـ اضائٍ ذسم (حًًضی ،تٗبملی ،تطاوىكی ي 4( )..امتیبظ)
مساضن ي فطمُبی مًضز ویبظ( 4امتیبظ)
لیؿ زفبتط پیكرًان اضائٍ زَىسٌ ذسم زض نًضت يخًز ( 4امتیبظ)
* زض نًضتیىٍ پیكرًان وساق  5امتیبظ ثطای َط وسار اظ  4مًضز فًق.
*اَظٔ ضؾبوی ثبیس ثطای تمبمی ذسمبت زؾتگبٌ ثط اؾبؼ قىبؾىبمٍ ذسم اودبر گیطز.
* اَظٔ ضؾبوی الىتطيویىی ثبیس ثطای تمبمی ذسمبت اٖم اظ الىتطيویىی ي غیط الىتطيویىی اودبر گیطز.
*زل قًز لیؿ ذسمبت زؾتگبٌ ثبیس ثط اؾبؼ قىبؾىبمٍ ذسم ي َسف تدمیٗی تب پبیبن ؾبل  1395ياضز ؾبمبوٍ قسٌ ثبقس.

هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :






لیؿ ولیٍ ذسمبت زؾتگبٌ اخطایی ثٍ َمطاٌ اَظٖبت مًضز ویبظ ذسم قبمل :قیًٌ اضائٍ ذسم  ،مطاحل اخطا ي ظمبوجىسی يآزضؼ ؾبذتمبنَبیی وٍ
ذسم زض آن اضائٍ میگطزز(ثٍ َمطاٌ وبر مؿئًل اودبر ذسم )
آزضؼ ایىتطوتی اضائٍ ذسم
اضائٍ فطرَبی مًضز ویبظ
لیؿ زفبتط پیكرًان اضائٍ وىىسٌ َط ذسم
تجهطٌ :زض نًضتیىٍ اضظیبثبن اؾتبوی ثهًضت آوظیه ؾبی زؾتگبٌ ضا خُ امتیبظزَی چه ومبیىس ویبظی ثٍ زضج مؿتىسات ومی ثبقس.

ضزایظ ػذم هػذاق:




ٖسر مهساق وساضز
زل قًز زض نًضتی وٍ زض ؾبل  1395زض تفبَم وبمٍ ذٍ تیطٌ(ٖسر مهساق) آيضزٌ قسٌ ثبقس ثٍ مٗىبی ٖسر مهساق ثطای ایه قبذم ویؿ ي مظن
ٖملَ ،سف تدمیٗی ؾبلَبی  94 ،93ي  95اؾ .

10

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ زيل الىتطيویه ي ًَقمىسؾبظی ازاضی
ػٌَاى ضاخع :الىتطيویىی وطزن ذسمبت زيلتی (زضذًاؾ ذسم  ،تًلیس ذسم ي اضائٍ ذسم )

اهتیاس هحَر 501 :اهتیاس
اهتیاس ضاخع 01 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:



َسف اظ ایه قبذم ،ایه اؾ وٍ زضذًاؾ قُطيوسان خُ زضیبف ذسم ثٍ يؾیلٍ فطرَبی الىتطيویىی ي اظ َطیك خبیگبٌ ایىتطوتی زؾتگبٌ اودبر
گیطز .ثبیس تًخٍ زاق وٍ ذسم میتًاوس الىتطيویىی یب غیط الىتطيویىی ثبقس امب زضذًاؾ آن ثهًضت الىتطيویىی اودبر گیطز .زض نًضتیىٍ ذسم
الىتطيویىی وجبقس زضذًاؾ ذسم میتًاوس زض لبلت فطرَبی الىتطيویىی ؾبظمبن ثج ي ثب وس ضَگیطی تًلیس ي ثٍ قُطيوسان اضائٍ گطزز.

اهتیاس دّی در ساهاًِ با تَجِ فزهَل؛ تؼذاد خذهاتی کِ درخَاست خذهت آًْا الکتزًٍیکی ضذُ است تقسین بز تؼذاد کل خذهات ،غَرت هی گیزد.
ارسیاب السم است هَارد سیز را بزای ّز خذهت کٌتزل ًوایذ ( 01اهتیاس):








اضائٍ فطر الىتطيویىی زضذًاؾ ذسم اظ َطیك ؾبی ایىتطوتی زؾتگبٌ( 10امتیبظ)
اضائٍ وس ضَگیطی خُ پیگیطی ذسم ( 5امتیبظ)
امىبن پیگیطی وس ضَگیطی اظ َطیك خبیگبٌ ایىتطوتی ( 5امتیبظ)
اضائٍ ذسم ثٍ قُطيوسان اظ َطیك خبیگبٌ ایىتطوتی ثسين ویبظ ثٍ حًًض گیطوسٌ ذسم زض زؾتگبٌ(  10امتیبظ)
اضائٍ وس ضَگیطی خُ پیگیطی ذسم ( 5امتیبظ)
امىبن پیگیطی وس ضَگیطی اظ َطیك خبیگبٌ ایىتطوتی( 5امتیبظ)
*زل قًز لیؿ ذسمبت زؾتگبٌ ثبیس ثط اؾبؼ قىبؾىبمٍ ذسم ي َسف تدمیٗی تب پبیبن ؾبل  1395ياضز ؾبمبوٍ قسٌ ثبقس.

هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :




اضائٍ فطرَبی زضذًاؾ ذسم زض ؾبی ایىتطوتی زؾتگبٌ.
تجهطٌ :زض نًضتیىٍ اضظیبثبن اؾتبوی ثهًضت آوظیه ؾبی زؾتگبٌ ضا خُ امتیبظزَی چه ومبیىس ویبظی ثٍ زضج مؿتىسات ومیثبقس.
اضائٍ مؿتىسات مطثًٌ ثٍ اضائٍ ذسمبت الىتطيویىی زؾتگبٌ.
تجهطٌ :زض نًضتیىٍ اضظیبثبن اؾتبوی ثهًضت آوظیه ؾبی زؾتگبٌ ضا خُ امتیبظزَی چه ومبیىس ویبظی ثٍ زضج مؿتىسات ومیثبقس.

ضزایظ ػذم هػذاق:




مظن ٖسر مهساق ،تفبَم وبمٍ زؾتگبٌ میثبقس.
زل قًز زض نًضتی وٍ زض ؾبل  1395زض تفبَم وبمٍ ذٍ تیطٌ(ٖسر مهساق) آيضزٌ قسٌ ثبقس ثٍ مٗىبی ٖسر مهساق ثطای ایه قبذم ویؿ ي مظن
ٖمل َسف تدمیٗی ؾبلَبی  94 ،93ي  95اؾ .

11

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ زيل الىتطيویه ي ًَقمىسؾبظی ازاضی

اهتیاس هحَر 501 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع:الىتطيویىی ومًزن پطزاذ َبی ذسمبت زؾتگبٌ

اهتیاس ضاخع 01 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

امتیبظ زَی زض ؾبمبوٍ ثب تًخٍ فطمًل؛ تٗساز ذسمبتی وٍ پطزاذ ذسم آوُب الىتطيویىی قسٌ اؾ تمؿیم ثط تٗساز ول ذسمبتی وٍ لبثلی الىتطيویىی قسن
زاضز ،نًضت می گیطز .اضظیبة الظر اؾ مًاضز ظیط ضا ثطای َط ذسم اظ ؾبی زؾتگبٌ وىتطل ومبیس:
الىتطيویىی ذسمبت(30امتیبظ)

-

امىبن پطزاذ



َسف اظ ایه قبذم اودبر پطزاذ َبی الىتطيویىی زؾتگبٌ اظ َطیك وبوبلُبی مرتلف مبوىس ؾبی ایىتطوتی زؾتگبٌ ،قجىٍ قتبة ،پبیبوٍَبی فطيـ ي
ؾبیط ضيـَبی پطزاذ الىتطيویىی اظ خملٍ پطزاذ َبی مًثبیلی ( ) USSDمیثبقس تب وبضثطان ثتًاوىس زض نًضت امىبن ثسين مطاخٍٗ حًًضی ثٍ
ثبوه َعیىٍ ذسمبت ضا ثٍ حؿبة زؾتگبٌ ياضیع ومبیىس.
زل قًز لیؿ ذسمبت زؾتگبٌ ثبیس ثط اؾبؼ قىبؾىبمٍ ذسم ي َسف تدمیٗی تب پبیبن ؾبل  1395ياضز ؾبمبوٍ قسٌ ثبقس.

هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

 مؿتىسات مطثًٌ ثٍ پطزاذ الىتطيویىی َط ذسم .تجهطٌ :زض نًضتیىٍ اضظیبثبن اؾتبوی ثهًضت آوظیه ؾبی زؾتگبٌ ضا خُ امتیبظزَی چه ومبیىس ویبظی ثٍ زضج مؿتىسات ومیثبقس.
ضزایظ ػذم هػذاق:

 مظن ٖسر مهساق تفبَم وبمٍ زؾتگبٌ میثبقس. زل قًز زض نًضتی وٍ زض ؾبل  1395زض تفبَم وبمٍ ذٍ تیطٌ(ٖسر مهساق) آيضزٌ قسٌ ثبقس ثٍ مٗىبی ٖسر مهساق ثطای ایه قبذم ویؿ يمظن ٖمل َسف تدمیٗی ؾبلَبی  94 ،93ي  95اؾ .

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ زيل الىتطيویه ي ًَقمىسؾبظی ازاضی

اهتیاس هحَر 501 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :ثٍ اقتطان گصاضی ثبوه َبی اَظٖبتی ي اودبر اؾتٗظمبت الىتطيویىی

اهتیاس ضاخع 51 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

امتیبظ زَی زض ؾبمبوٍ ثب تًخٍ فطمًل؛ تٗساز ذسمبتی وٍ ثٍ اقتطان گصاضی ي اؾتٗظمبت آوُب الىتطيویىی قسٌ اؾ تمؿیم ثط تٗساز ول ذسمبت زاضای ایه
لبثلی  ،نًضت میگیطز .اضظیبة الظر اؾ مًاضز ظیط ضا ثطای َط ذسم اظ ؾبی زؾتگبٌ وىتطل ي ؾپؽ تبییس ومبیس ( 20امتیبظ):
 الىتطيویىی قسن اؾتٗظمبت َط ذسم (  10امتیبظ)ثٍ اقتطان گصاضی پبیگبَُبی مطتجٍ ثب َط ذسم (  10امتیبظ)*زل قًز لیؿ ذسمبت زؾتگبٌ ثبیس ثط اؾبؼ قىبؾىبمٍ ذسم ي َسف تدمیٗی تب پبیبن ؾبل  1395ياضز ؾبمبوٍ قسٌ ثبقس.
هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

اضائٍ لیؿتی اظ پبیگبٌَبی اَظٖبتی مطتجٍ ثب َط ذسم وٍ لبثلی ثٍ اقتطان گصاضی زاضوس.اضائٍ تهًیطی اظ نفحٍ اؾتٗظر الىتطيویىی َطذسم .تجهطٌ :زض نًضتیىٍ اضظیبثبن اؾتبوی ثهًضت آوظیه ؾبی زؾتگبٌ ضا خُ امتیبظزَی چه ومبیىس ویبظی ثٍ زضج مؿتىسات ومیثبقس.
ضزایظ ػذم هػذاق:

مظن ٖسر مهساق تفبَم وبمٍ زؾتگبٌ میثبقس.*زل قًز زض نًضتی وٍ زض ؾبل  1395زض تفبَم وبمٍ ذٍ تیطٌ(ٖسر مهساق) آيضزٌ قسٌ ثبقس ثٍ مٗىبی ٖسر مهساق ثطای ایه قبذم ویؿ ي مظن
ٖمل َسف تدمیٗی ؾبلَبی  94 ،93ي  95اؾ .
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ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ زيل الىتطيویه ي ًَقمىسؾبظی ازاضی

اهتیاس هحَر 501 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :تًؾٍٗ ذسمبت لبثل اضائٍ زض زفبتط پیكرًان ي مدتمٕ َبی ذسمبت ازاضی

اهتیاس ضاخع 51 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:
-

َسف اظ ایه قبذم اضائٍ ذسمبت ثٍ زفبتط پیكرًان زيل میثبقس تب قُطيوساوی وٍ امىبن مطاخٍٗ ثٍ زؾتگبٌ ضا وساضوس ي َمچىیه امىبن اؾتفبزٌ اظ
ذسمبت ثهًضت الىتطيویىی ضا وساضوس ثتًاوىس ثسين مطاخٍٗ ثٍ زؾتگبٌ اظ ذسمبت زؾتگبٌ اؾتفبزٌ ومبیىس .زض يالٕ ذسمبت ٖظيٌ ثط اضائٍ ثهًضت
الىتطيویىی ي یب حًًضی میتًاوىس اظ َطیك زفبتط پیكرًان ویع اضائٍ گطزز.

امتیبظ زَی زض ؾبمبوٍ ثب تًخٍ فطمًل؛ تٗساز ذسمبتی وٍ ثٍ زفبتط پیكرًان ياگصاض قسٌ اوس تمؿیم ثط تٗساز ول ذسمبت لبثدل ياگدصاضی ثدٍ زفدبتط پیكدرًان،
نًضت می گیطز .اضظیبة الظر اؾ مًاضز ظیط ضا ثطای َط ذسم وىتطل ومبیس:
-

ذسمبت ياگصاض قسٌ ثٍ زفبتط پیكرًان ( 20امتیبظ)

هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ):
-

لیؿ ذسمبتی لبثل اضائٍ ثٍ زفبتط پیكرًان ثٍ َمطاٌ آزضؼ زفبتط مطثًٍَ.
تجهطٌ :زض نًضتیىٍ اضظیبثبن اؾتبوی ثهًضت آوظیه ؾبی زؾتگبٌ ضا خُ امتیبظزَی چه ومبیىس ویبظی ثٍ زضج مؿتىسات ومیثبقس.

ضزایظ ػذم هػذاق:
-

مظن ٖسر مهساق تفبَم وبمٍ زؾتگبٌ میثبقس.
زل قًز زض نًضتی وٍ زض ؾبل  1395زض تفبَم وبمٍ ذٍ تیطٌ(ٖسر مهساق) آيضزٌ قسٌ ثبقس ثٍ مٗىبی ٖسر مهساق ثطای ایه قبذم ویؿ ي
مظن ٖمل َسف تدمیٗی ؾبلَبی  94 ،93ي  95اؾ .

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ زيل الىتطيویه ي ًَقمىسؾبظی ازاضی

اهتیاس هحَر 501 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :اؾتبوساضز ؾبظی تبضومب(ية ؾبی ) زؾتگبٌ

اهتیاس ضاخع 01 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

امتیبظ ایه قبذم ثط اؾبؼ امتیبظ زضج قسٌ زض ظیط قبذمَبی زؾتًضالٗمل امتیبظزَی قبذم قكم ثطوبمٍ زيل الىتطيویه ي ًَقمىس ؾبظی ازاضی
محبؾجٍ میگطزز.
هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ):
-

اضائٍ آزضؼ ية ؾبی زؾتگبٌ ي تهًیطی اظ آن مكتمل ثط مًاضز ذًاؾتٍ قسٌ زض زؾتًضالٗمل.

تجهطٌ :زض نًضتیىٍ اضظیبثبن اؾتبوی ثهًضت آوظیه ؾبی زؾتگبٌ ضا خُ امتیبظزَی چه ومبیىس ویبظی ثٍ زضج مؿتىسات ومیثبقس.
ضزایظ ػذم هػذاق :ایه قبذم ٖسر مهساق وساضز.

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ زيل الىتطيویه ي ًَقمىسؾبظی ازاضی

اهتیاس هحَر 501 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :ثىبض گیطی ؾبمبوٍ تساضوبت الىتطيویىی زيل (ؾبمبوٍ ؾتبز) زض زؾتگبٌ

اهتیاس ضاخع 00 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:
-

میعان اؾتفبزٌ اظ ؾبمبوٍ ؾتبز زض مٗبمظت زؾتگبٌ قبمل ذطیس ،مىبلهٍ ي معایسٌ ثب ضٖبی مًاضز مُطا قسٌ زض ثركىبمٍ مطثًٍَ 15(.امتیبظ)

هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :
-

گعاضقی اظ مٗبمظت اودبر قسٌ اظ َطیك ؾبمبوٍ.

ضزایظ ػذم هػذاق:
-

ثطای زؾتگبٌَبی مكم ًل لبوًن ثطگعاضی مىبلهبت مهساق زاضز .ثطای ؾبیط زؾتگبَُبٖ ،سر مهساق اؾ .
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ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ زيل الىتطيویه ي ًَقمىسؾبظی ازاضی

اهتیاس هحَر 501 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :آمًظـ وبضوىبن زيل زض حًظٌ فىبيضی اَظٖبت

اهتیاس ضاخع 51 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:
ارسیابی ایي ضاخع بػَرت سیز اًجام گزدد:

ثطضؾی لیؿ زيضٌَبی آمًظقی ثطگعاض قسٌ ثٍ تفىیه ؾًُا ي قىبؾٍ آمًظقی وبضوىبن( 10امتیبظ)
ؾىدف ي اضظقیبثی زيضٌَبی آمًظقی ؾًُا 1ي( 2ياوىف ي یبزگیطی) ( 5امتیبظ )
ثطضؾی اثطثركی زيضٌَبی آمًظقی ؾًُا 3ي ( 4ضفتبض قغلی ي وتبیح ؾبظمبوی) ( 5امتیبظ )

هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :
-

ثطوبمٍ آمًظقی زؾتگبٌ ،ثٍ تفىیه مسیطان ؾًُا مطثًٍَ.
مؿتىسات زيضٌ َبی ثطگعاض قسٌ.
گعاضـ ؾىدف ي اضظقیبثی زيضٌ َبی آمًظقی ثطگعاض قسٌ ثط اؾبؼ فطر َبی قمبضٌ  1ي 2قیًٌ وبمٍ آمًظقی.
گعاضـ اثط ثركی زيضٌ َبی آمًظقی ثطگعاض قسٌ ثٍ تفىیه ؾًُا  3ي .4
اضائٍ مؿتىسات قىبؾىبمٍ آمًظقی ثٍ اوًمبر زيضٌ َبی گصضاوسٌ قسٌ ثطای ولیٍ وبضوىبن ي مسیطان زض ؾبل مصوًض.

ضزایظ ػذم هػذاق:
 -مظن ٖسر مهساق ،تفبَم وبمٍ زؾتگبٌ اؾ .

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ زيل الىتطيویه ي ًَقمىسؾبظی ازاضی

اهتیاس هحَر 501 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :ثج اَظٖبت فًبَبی ازاضی زض ؾبمبوٍ ؾبزا(ؾبمبوٍ امًال /امظن) زؾتگبَُبی اخطایی)

اهتیاس ضاخع 00 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

امتیبظزَی ثب يضيز ثٍ ؾبمبوٍ ؾبزا ي وىتطل مًاضز ظیط اودبر گطزز:
 ثج اَظٖبت مًضز ویبظ زض ؾبمبوٍ ؾبزا. -تبییس ازاضٌ ول امًض التهبز ي زاضایی اؾتبن زض ذهًل اَظٖبت ثج قسٌ.

هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ):
 -اضائٍ مؿتىسات ثج قسٌ زض ؾبمبوٍ ؾبزا.

تجهطٌ :زض نًضتیىٍ اضظیبثبن اؾتبوی ؾبمبوٍ ؾبزا ضا خُ امتیبظزَی وىتطل ومبیىس ویبظی ثٍ زضج مؿتىسات ومیثبقس.

ضزایظ ػذم هػذاق:
-

ٖسر مهساق وساضز.

14

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ زيل الىتطيویه ي ًَقمىسؾبظی ازاضی
ػٌَاى ضاخع :انظا فطآیىسَبی اذتهبنی ي مكتطن مًضز ٖمل

اهتیاس هحَر 501 :اهتیاس
اهتیاس ضاخع 01 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

 -1تٗییه ذسمبت مىترت ثطای ثُجًز (ثط اؾبؼ َسف تدمیٗی تبپبیبن  ،95تفبَم وبمٍ ي قىبؾىبمٍ ذسم )(  2امتیبظ)
 -2احهب ي مؿتىس ؾبظی گطزـ وبض ي فطآیىس مىتح ثٍ ذسمبت مىترت مُبثك زؾتًضالٗمل( 3امتیبظ)
 -3تٗییه تیم َبی ثُجًز مطتجٍ ثب َط ذسم (  2امتیبظ)
 -4گصضاوسن پًزمبن آمًظقی "انظا ي ثُجًز فطآیىسَب ي ضيـ َبی اودبر وبض" اظ ؾًی تیم َبی ثُجًز(  2امتیبظ)
-5اوتربة ي تٗییه مطثی یب مطثیبن ياخس نظحی اضتمب قبیؿتگیَبی ضفتبضی تیمَبی ثُجًز قبمل قبیؿتگیَبی ودبض تیمدی ،مكدتطی گطایدی ي تًخدٍ ثدٍ
ضيبی مطاخٗبن ،تًفیك گطایی ي ٖملگطایی ،تفىط ؾیؿتمی ي گؿتطزگی تفىط ي تفىط ذظق ي ؾس قىه( 2امتیبظ)
 -6ثطگعاضی خلؿبت مىٓم ثٍ مىًٓض قىبؾبیی مؿبئل ي مكىظت مطتجٍ ثب ذسمبت مىترت ي اضائٍ ضاٌ حلَبی اخطایی ثطای ثطَطف ومًزن آن َب( 3امتیبظ)
 -7تُیٍ ثطوبمٍ َبی ٖملیبتی مسين ي خساگبوٍ قبمل فٗبلی َبی اخطایی ،ثطوبمٍ ظمبوی ،متًلیبن اخطا ي  ...ثطای ثُجًز َط یه اظ ذسمبت مىترت ي اذص تبییسیدٍ
وبضگطيٌ تًؾٍٗ ذسمبت الىتطيویه( 4امتیبظ)
 -8اخطایی ومًزن ثطوبمٍ ٖملیبتی تب پبیبن ؾبل  95ي تسيیه گعاضـ پیكطف ثطوبمٍ ثٍ ٖىًان مؿتىس تبییس وىىسٌ اخطای ثطوبمٍ ٖملیبتی( 20امتیبظ)
 -9اضؾبل گعاضـ وتبیح حبنل اظثُجًز ذسمبت ثٍ نًضت مسين ثٍ وبضگطيٌ تًؾٍٗ ذسمبت الىتطيویه( 2امتیبظ)
هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ):
 مؿتىسات مطثًٌ ثٍ َط وسار اظ ظیطقبذمَبی قبذم انظا فطآیىسَب.ضزایظ ػذم هػذاق:
-

مجىبی ٖسر مهساق ،تفبَم وبمٍ زؾتگبٌ میثبقس.
زل قًز زض نًضتی وٍ زض ؾبل  1395زض تفبَم وبمٍ ذٍ تیطٌ(ٖسر مهساق) آيضزٌ قسٌ ثبقس ثٍ مٗىبی ٖسر مهساق ثطای ایه قبذم ویؿ ي مظن
ٖمل َسف تدمیٗی ؾبلَبی  94 ،93ي  95اؾ .
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هحَرسَم :بزًاهِ هذیزیت سزهایِ اًساًی
ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مسیطی ؾطمبیٍ اوؿبوی

اهتیاس هحَر 091 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :افعایف وؿج وبضوىبن ثب مسضن تحهیلی لیؿبوؽ ي ثبالتط ثٍ ول وبضوىبن

اهتیاس ضاخع 01 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

پؽ اظ تىمیل خسيل اَظٖبتی قبذم زض ؾبمبوٍ قبمل تٗساز ول وبضوىبن ضؾمی ،پیمبوی ي لطاضزازی ي َمچىیه وبضوىبن ثب مدسضن تحهدیلی لیؿدبوؽ ي ثدبالتط،
امتیبظ ثهًضت ذًزوبض ي ثط مجىبی فطمًل ظیط تًؾٍ ؾبمبوٍ محبؾجٍ میقًز.
زضنسمطثًٍَ

100

تٗساز وبضوىبن ثب مسضن تحهیلی لیؿبوؽ ي ثبالتط زض ؾبل95
تٗساز وبضوىبن ضؾمی ي پیمبوی ي لطاضزازی ؾبل 95

زض نًضت ٖسر تىمیل خسيل اَظٖبتی ،امتیبظ نفط تٗلك ثگیطز.
هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :
-

اضائٍ خسيل تٗساز وبضوىبن زاضای مسضن تحهیلی لیؿبوؽ ي ثبالتط ي َمچىیه تٗساز ول وبضوىبن (ضؾمی ،پیمبوی ،لطاضزازی) ثدطای ؾدبل 95مدًضز تبییدس ممدبر
مطثًٍَ زض زؾتگبٌ.
اضایٍ فطر قمبضٌ  6مًافمتىبمٍ َعیىٍای.

ضزایظ ػذم هػذاقٖ :سر مهساق وساضز.
ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مسیطی ؾطمبیٍ اوؿبوی

اهتیاس هحَر 091 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :لبوًوی ثًزن خصة ویطي زض زؾتگبٌ

اهتیاس ضاخع 01 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

ایه قبذم زاضای  2ظیطقبذم اؾ :
 خصة ي اؾترسار ویطيی اوؿبوی خسیس(قبمل ضؾمی ،پیمبوی ي اوًأ لطاضزازی) ثب مدًظ ؾبظمبن 10(.امتیبظ) خصة ویطيی اوؿبوی اظ َطیك آظمًن مكتطن فطاگیط( 10امتیبظ)*امتیبظ زَی ثهًضت ویفی زض ؾبمبوٍ مسیطی ٖملىطز پؽ اظ ثطضؾی مؿتىسات مطثًٍَ نًضت گیطز.
هستٌذات قابل قبَل (ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ):

صیش شاخص اٍل :جزب ٍ استخذام ًیشٍی اًساًی جذیذ تا هجَص ساصهاى ( 01اهتیاص)
-

تهًیط مدًظ اؾترسامی اظ ؾبظمبن ازاضی ي اؾترسامی( 2امتیبظ)
زض نًضت وكط آگُی ،تهًیط آگُی اؾترسار ي فُطؾ خصة قسگبن ي زضنًضت ذبضج اظ وكط مؿتىسات مطثًٍَ اضائٍ قًز 4(.امتیبظ)
تهًیط زضذًاؾ قمبضٌ مؿترسر اظ ؾبمبوٍ وبضمىس ایطان یب تهًیط حىم پیمبوی /ضؾمی نبزضٌ( 4امتیبظ)

صیش شاخص دٍم :جزب ًیشٍی اًساًی اص طشیك آصهَى هشتشن فشاگیش ( 01اهتیاص)
 وبمٍ زضذًاؾ قطو زض آظمًن فطاگیط ثٍ ؾبظمبن ازاضی ي اؾترسامی وكًض( 2امتیبظ) زًٖت اظ ومبیىسٌ ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍ ضیعی اؾتبن ثطای وٓبضت آظمًن ي مهبحجٍ اؾترسامی وٍ ثهًضت اؾتبوی اودبر قسٌ اؾ  2(.امتیبظ) مؿتىسات مطثًٌ ثٍ ضٖبی ؾُمیٍ ایثبضگطان ي ویع ضٖبی 3زضنس ؾُمیٍ مٗلًلیه زض نًضت وؿت حسوهبة(  2امتیبظ) نًضتدلؿٍ ثطگعاضی آظمًن (2امتیبظ) تهًیط چىس ومًوٍ زضذًاؾ قمبضٌ مؿترسر اظ ؾبمبوٍ وبضمىس ایطان(2امتیبظ)* زض نًضتیىٍ خصة اظ ؾًی ؾتبز زؾتگبٌ نًضت گطفتٍ اؾ  ،زؾتگبٌ اؾتبوی مؿتىسات ضا اظ ؾتبز اذص ي زض ؾبمبوٍ ثٍ ٖىًان مؿتىس اضائٍ ومبیس.
ضزایظ ػذم هػذاق:
-

قبذم ثطای زؾتگبٌَبیی مهساق زاضز وٍ زض ؾبل  1395خصة زاقتٍ اوس ي اگط خصثی زض ؾبل  95نًضت وگطفتٍ اؾ ٖسر مهساق اؾ .
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ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مسیطی ؾطمبیٍ اوؿبوی

اهتیاس هحَر 091 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :ضٖبی ؾمف تجهطٌ مبزٌ  32لبوًن مسیطی ذسمبت وكًضی

اهتیاس ضاخع 01 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:
-

ثىبضگیطی ویطيی لطاضزازی تب حساوثط ؾمف  10زضنس پؿ َبی ؾبظمبوی مهًة مدبض میثبقس .زض ایه قبذم وبَف ویطيَبی لطاضزازی مبظاز ثط ؾمف  10زضندس مدس
وٓط میثبقس.امتیبظ قبذم پؽ اظ تىمیل خسيل اَظٖبتی آن زض ؾبمبوٍ ثهًضت ذًزوبض ي ثط مجىبی فطمًل ظیط محبؾجٍ می قًز:
زضنسمطثًٍَ

-

100

تٗساز وبضوىبن لطاضزازی مبظاز ؾبل95

تٗساز وبضوىبن لطاضزازی مبظاز ؾبل94

تٗساز وبضوىبن لطاضزازی مبظاز ؾبل94

زض نًضت ٖسر تىمیل خسيل ،امتیبظ نفط تٗلك ثگیطز.
زؾتگبٌَبی اخطایی میثبیؿ ثط اؾبؼ َسف تدمیٗی ؾبلُبی  94ي  95ثطوبمٍ ٖملیبتی ؾٍ ؾبلٍ ،وؿج ثٍ وبَف وبضوىبن لطاضزازی مبظاز ،السار ومبیىس.
تٗساز پؿتُب مُبثك آذطیه انظا ؾبذتبض اخطا قسٌ ياضز قسٌ ثبقس.
َمٍ ویطيَبی لطاضزازی وٍ ثٍ َطوحًی ثب زؾتگبٌ لطاضزاز زاضوس مس وٓط می ثبقس.

هستٌذات قابل قبَل (ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ):
 اضائٍ آمبض پؿ َبی ؾبظمبوی مهًة زؾتگبٌ. تُیٍ خسيل تٗساز وبضوىبن لطاضزازی (ثٍ تفىیه قىبؾٍ زاض ي فبلس قىبؾٍ) زض ؾبلُبی  94 ،93ي  95مًضز تبییس ممبر مطثًٍَ زض زؾتگبٌ. اضائٍ مؿتىسات وبضوىبن لطاضزازی وبَف یبفتٍ قبمل لیؿ آوُب ي چگًوگی وبَف. -آذطیه ؾبذتبض انظا قسٌ ؾبظمبوی ي گعاضـ پؿتُبی مهًة تكىیظت تفهیلی.

ضزایظ ػذم هػذاقٖ :سر مهساق نطفب ثط اؾبؼ تفبَم وبمٍ لحبِ گطزز.
زل قًز زض نًضتیىٍ زض ؾبل  95ثطای زؾتگبَی ذٍ تیطٌ مكرم قسٌ اؾ ثٍ مٗىبی ٖسر مهساق ویؿ ي َسف تدمیٗی ؾبلُبی  94ي  95مس وٓط اؾ .
اهتیاس هحَر 091 :اهتیاس

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مسیطی ؾطمبیٍ اوؿبوی
ػٌَاى ضاخع :وبَف وبضوىبن ضؾمی ي پیمبوی زؾتگبٌ

اهتیاس ضاخع 01 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:
 -امتیبظ قبذم پؽ اظ تىمیل خسيل اَظٖبتی آن زض ؾبمبوٍ ثهًضت ذًزوبض ي ثط مجىبی فطمًل ظیط محبؾجٍ می قًز:

زضنسمطثًٍَ

100

تٗساز وبضوىبن ضؾمی ي پیمبوی ؾبل 94

تٗساز وبضوىبن ضؾمی ي پیمبوی ؾبل 95

هستٌذات قابل قبَل (ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ):
 خسيل اَظٖبتی تىمیل قسٌ ي ثٍ تبییس ممبر مطثًٍَ زض زؾتگبٌ. مؿتىسات ویطيَبی وبَف یبفتٍ ضؾمی ي پیمبوی زض ؾبل  95قبمل(لیؿ -اضایٍ فطر قمبضٌ  6مًافمتىبمٍ َعیىٍ ای.

تٗساز وبضوىبن ضؾمی ي پیمبوی ؾبل 94

افطاز ،حىم ثبظوكؿتگی ،اؾتٗفب ،اذطاج ي .)...

ضزایظ ػذم هػذاق:
-

ٖسر مهساق فمٍ زض نًضتی وٍ زض تفبَم وبمٍ زض ؾبل  95لیس قسٌ ثبقس لبثل لجًل اؾ .
زض نًضتیىٍ زؾتگبٌ زض اؾتبن زاضای تٗسازومتط اظ  50ویطيی ضؾمی ي پیمبوی ثبقس ،ثب يخًز زاقته َسف زض تفبَم وبمٍٖ ،سر مهساق لحبِ گطزز.

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مسیطی ؾطمبیٍ اوؿبوی

اهتیاس هحَر091 :

ػٌَاى ضاخع :ؾبمبوسَی فٗبلیتُبی پكتیجبوی زض لبلت قطو َبی پیمبوىبضی

اهتیاس ضاخع01 :

رٍش ارسیابی ضاخع:
-

ضيـ اضظیبثی ثهًضت ظیط میثبقس:
اضائٍ لیؿ ولیٍ فٗبلیتُبی پكتیجبوی زؾتگبٌ ي مكرم ومًزن لطاضزاز ثب قطو پیمبوىبضی ثٍ اظای َط فٗبلی ( 10امتیبظ)
*فٗبلی َبی پكتیجبوی قبمل ( وٓبف  ،آقپعذبوٍ ،تبؾیؿبت ،ثبغجبوی ،امًض زثیطذبوٍ ،ذسمبت ضایبوٍ ای ،وملیٍ ي) ...میثبقس.

هستٌذات قابل قبَل (ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ):

-

اضائٍ لیؿ فٗبلیتُبی پكتیجبوی زؾتگبٌ يَمچىیه ومًوٍ لطاضزاز ثٍ َمطاٌ قمبضٌ ي تبضید آن.
اضائٍ لطاضزازَبی ثؿتٍ قسٌ فٗبلیتُبی پكتیجبوی زض ؾبل .95
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ضزایظ ػذم هػذاقٖ :سر مهساق وساضز.

اهتیاس هحَر091 :
اهتیاس ضاخع55 :

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مسیطی ؾطمبیٍ اوؿبوی
ػٌَاى ضاخع :ثطگعاضی زيضٌ َبی آمًظقی وبضوىبن ي مسیطان ي اضظقیبثی آمًظقی
رٍش ارسیابی ضاخع:
-

میعان تحمك َسف وفط ؾبٖ آمًظـ مسیطان تًؾٍ ؾبمبوٍ پؽ اظ تىمیل خسيل اَظٖبتی امتیبظ زازٌ میقًز 12( .امتیبظ)
میعان تحمك َسف وفط ؾبٖ آمًظـ وبضوىبن تًؾٍ ؾبمبوٍ پؽ اظ تىمیل خسيل اَظٖبتی امتیبظ زازٌ میقًز 13( .امتیبظ)
ؾىدف ي اضظقیبثی زيضٌَبی آمًظقی ؾًُا 1ي( 2ياوىف ي یبزگیطی) ( 15امتیبظ)
ثطضؾی اثطثركی زيضٌَبی آمًظقی ؾًُا 3ي ( 4ضفتبض قغلی ي وتبیح ؾبظمبوی)( 10امتیبظ)
تكىیل قىبؾىبمٍ آمًظقی ثطای مسیطان ي وبضوىبن ي اؾتمطاض ؾیؿتم مسیطی مىبویعٌ اَظٖبت آمًظقی ي ثٍ ضيظ آيضی آن 5(.امتیبظ)

هستٌذات قابل قبَل (ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ):

 ثطوبمٍ آمًظقی ؾبالوٍ مهًة ؾتبز زؾتگبٌ. مؿتىسات زيضٌَبی ثطگعاض قسٌ ثطای مسیطان ي لیؿ مسیطان قطو وىىسٌ زض زيضٌَب ي میعان تحمك ؾطاوٍ آمًظقی(.وفط ؾبٖ آمًظـ مسیطان) مؿتىسات زيضٌَبی ثطگعاض قسٌ ثطای وبضوىبن ي لیؿ وبضوىبن قطو وىىسٌ زض زيضٌَب ي َمچىیه میعان تحمك ؾدطاوٍ آمًظقدی ولیدٍ وبضوىدبن(وفط ؾدبٖآمًظـ وبضوىبن).
 گعاضـ ؾىدف ي اضظقیبثی زيضٌَبی آمًظقی ثطگعاض قسٌ ثط اؾبؼ فطرَبی قمبضٌ  1ي 2قیًٌ وبمٍ آمًظقی. گعاضـ اثط ثركی زيضٌَبی آمًظقی ثطگعاض قسٌ ثٍ تفىیه ؾًُا  3ي  4ثٍ َمطاٌ وتبیح تحلیلی ثط اؾبؼ فطرَبی قمبضٌ  7ي  8قیًٌ وبمٍ آمًظقی. اضائٍ مؿتىسات تكىیل قىبؾىبمٍ آمًظقی ثطای ولیٍ وبضوىبن ي مسیطان.ضزایظ ػذم هػذاقٖ :سر مهساق وساضز.

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ مسیطی ؾطمبیٍ اوؿبوی

اهتیاس هحَر091 :

ػٌَاى ضاخع:ضٖبی يًاثٍ اوتربة ي اوتهبة مسیطان ي تُجیك آن ثب لًاویه ي ممطضات

اهتیاس ضاخع05 :

رٍش ارسیابی ضاخع:
-

ظیط قبذم ايل :اؾتفبزٌ اظ ثبوه اَظٖبت مسیطان حطفٍ ای ثطای اوتربة ي اوتهبة مسیطان 10(.امتیبظ)

-

ظیط قبذم زير :ضٖبی قطایٍ ٖمًمی ي اذتهبنی اوتهبة ثٍ پؿ مسیطی حطفٍ ای ي زیگط قطایٍ مىسضج زض ثركىبمٍ 25(.امتیبظ)

هستٌذات قابل قبَل (ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ):

ظیط قبذم ايل :اؾتفبزٌ اظ ثبوه اَظٖبت مسیطان حطفٍ ای ثطای اوتربة ي اوتهبة مسیطان
-

اضائٍ مؿتىسات مطثًٌ ثٍ تكىیل ثبوه اَظٖبت مسیطان اؾتبوی ي ثٍ ضيظ ضؾبوی آن
پیكىُبز ي مٗطفی افطاز ثطای تهسی پؿ مسیطیتی اظ مىبثٕ ثبوه اَظٖبت مسیطان

ظیط قبذم زير :ضٖبی قطایٍ ٖمًمی ي اذتهبنی اوتهبة ثٍ پؿ مسیطی حطفٍ ای ي زیگط قطایٍ مىسضج زض ثركىبمٍ
-

تٗییه قبیؿتگی ترههی اوتربة ي اوتهبة مسیطان حطفٍ ای زؾتگبٌ َمطاٌ ثب تبییس قًضای ضاَجطی تًؾٍٗ مسیطی ؾتبز زؾتگبٌ
اضائٍ مؿتىسات اوتهبة مسیطان َمطاٌ ثب تبییس قًضا  ،وبضگطيٌ یب ومیتٍ مطثًٌ حؿت مًضز ثٍ تفىیه مسیطان

ضزایظ ػذم هػذاقٖ :سر مهساق وساضز.

18

هحَر چْارم :بزًاهِ خذهات ػوَهی در فضای رقابتی
ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ ذسمبت ٖمًمی زض فًبی ضلبثتی

اهتیاس هحَر 61 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :اخطای حؿبثساضی تُٗسی

اهتیاس ضاخع 01 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

امتیبظ ایه قبذم زض مطحلٍ وبضقىبؾی تًؾٍ ازاضٌ ول التهبز ي زاضایی اؾتبن ي ثب تًخٍ ثب آیتمَبی ظیط زازٌ میقًز.
اضؾبل گعاضـ ثسَی ي مُبلجبت زض مُل ممطض ثٍ ازاضٌ ول التهبز ي زاضایی اؾتبن( 10امتیبظ)
قىبؾبیی زاضایی َب مُبثك قیًٌ وبمٍ َبی مطثًٍَ( 15امتیبظ)
اضؾبل نًضتُبی مبلی مىُجك ثب اؾتبوساضزَبی حؿبثساضی ثرف ٖمًمی زض مُل ممطض ثٍ ازاضٌ ول التهبز ي زاضایی اؾتبن( 15امتیبظ)

هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

تىمیل فطمُبی مىسضج زض ثركىبمٍ قمبضٌ  57/90058تبضید  1394/5/19ي اضائٍ آن ثٍ ازاضٌ ول التهبز ي زاضایی اؾتبن.
تىمیل ثبوه اَظٖبت امًال زؾتگبَُبی اخطایی مًئً ثىس ج تجهطٌ  5لبوًن ثًزخٍ ؾبل  1395ي زؾتًضالٗمل َبی پیًؾ ي اضائٍ آن ثٍ ازاضٌ ول
التهبز ي زاضایی اؾتبن.
تىمیل نًضتُبی مبلی مُبثك زؾتًضالٗمل پیًؾ ي اضائٍ آن ثٍ ازاضٌ ول التهبز ي زاضایی اؾتبن.

ضزایظ ػذم هػذاق :تكریم ٖسر مهساق ثط ُٖسٌ ازاضٌ ول امًض التهبزی ي زاضایی اؾتبن ي ثب َمبَىگی ؾتبز يظاضت امًض التهبزی ي زاضایی می ثبقس.

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ ذسمبت ٖمًمی زض فًبی ضلبثتی

اهتیاس هحَر 61 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :اؾتبوساضزؾبظی ذسمبت زؾتگبٌ

اهتیاس ضاخع 51 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:
ارسیابی ضاخع بػَرت سیز اًجام هی گیزد:

اوتربة ذسمبت زؾتگبٌ خُ اؾتبوساضزؾبظی ثط اؾبؼ َسف تدمیٗی تب پبیبن  5(95امتیبظ)
تٗییه اؾتبوساضزَبی ومی ي ویفی ذسمبت اوتربة قسٌ( 10امتیبظ)
تُجیك ذسمبت اضائٍ قسٌ ثٍ گیطوسگبن ذسم ثب اؾتبوساضزَبی تسيیه قسٌ( 5امتیبظ)
ذسمبت ثبیس ثط اؾبؼ قىبؾىبمٍ ذسمبت اوتربة قسٌ ثبقىس ي َسف تدمیٗی تب پبیبن  95ضا پًقف زَىس.

هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

اضائٍ لیؿ ذسمبت خُ اؾتبوساضزؾبظی.
اؾتبوساضزَبی تسيیه قسٌ ذسمبت.
اضائٍ گعاضـ وىتطل ذسمبت زؾتگبٌ ثب اؾتبوساضزَبی تسيیه قسٌ.

ضزایظ ػذم هػذاق :مجىبی ٖسر مهساق ،اَساف ؾبلَبی  93تب  95تفبَم وبمٍ زؾتگبٌ میثبقس.

19

هحَر پٌجن :بزًاهِ غیاًت اس حقَق هزدم ٍ سالهت اداری
ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ نیبو اظ حمًق مطزر ي ؾظم ازاضی
ػٌَاى ضاخع :اخطای ثطوبمٍَبی اضتمبء ؾظم ازاضی

اهتیاس هحَر 071 :اهتیاس
اهتیاس ضاخع 01 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

اضظیبثی ایه قبذم ثهًضت ظیط اودبر میگیطز:

 ظیط قبذم ايل – تكىیل ي فٗبلؾبظی ومیتٍ ؾظم ازاضی ي نیبو اظ حمًق مطزر (  6امتیبظ )
 -تكىیل ومیتٍ ؾظم ازاضی ي نسيض احىبر مطثًٍَ ي فٗبلی مىٓم ي مؿتمط آن(  3امتیبظ)- -اضائٍ لیؿ مهًثبت ومیتٍ ي میعان تحمك مهًثبت(  3امتیبظ)

 ظیط قبذم زير -اوتربة ي اوتهبة ي آمًظـ ثبظضؾیه مبزٌ  91ي  12( 92امتیبظ)
 اوتربة ي اوتهبة ثبظضؾیه مُبثك زؾتًضالٗمل اخطایی(  2امتیبظ) اضائٍ ثطوبمٍ ظمبن ثىسی ثبظضؾی ي اودبر ثبظضؾی مُبثك ثطوبمٍ ظمبوجىسی(  2امتیبظ) اخطای ثبظضؾیَبی مًضزی ي اضائٍ گعاضـ َبی ثبظضؾی(  2امتیبظ) ثطگعاضی آمًظـَبی مهًة زض ؾٍ ؾُح (مسیطان ،ثبظضؾبن ي وبضوىبن) (  2امتیبظ) اضظیبثی ي اودبر اثطثركی زيضٌَبی آمًظقی ثطگعاض قسٌ(  2امتیبظ) -اضایٍ گعاضـ قف مبٍَ(  2امتیبظ)

 ظیط قبذم ؾًر -ثطضؾی ي قىبؾبیی گلًگبٌ َبی فؿبز ذیع ي ومبٌ آؾیت پصیط ( 14امتیبظ)
 قىبؾبیی ياحهبء ومبٌ آؾیت پصیط ي گلًگبٌَبی فؿبز ذیع ي ايلًی ثىسی آن َب(  3امتیبظ) لیؿ السامبت پیف ثیىی قسٌ خُ ضفٕ ومبٌ آؾیت پصیط(  3امتیبظ) ثطوبمٍ ضیعی انظحی ثطای ومبٌ آؾیت پصیط الًی ثىسی قسٌ(  2امتیبظ) -ثُجًز ي انظا ي ضفٕ گلًگبٌَبی ايلًی ثىسی قسٌ(  6امتیبظ)

 ظیط قبذم چُبضر -اضتمبء ؾظم ي وبَف فؿبز ازاضی ( 8امتیبظ)
 اضائٍ ي تسيیه ثطوبمٍَبی ٖملیبتی زؾتگبٌ زض ذهًل اضتمبی ؾظم يوبَف فؿبز ازاضی ثب زضوٓط گطفته ظیطقبذمَبی ايل ي زير ي ؾًر( 2امتیبظ) اخطای ثطوبمٍَبی تسيیه قسٌ ي اضائٍ گعاضـ اظ اخطایی قسن ثطوبمٍ َب( 4امتیبظ) اضظیبثی میعان پیكطف ثطوبمٍ َب( 2امتیبظ)هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ):

 لیؿ اًٖبی ومیتٍ ثط اؾبؼ اذطیه اوتهبثبت ي احىبر مطثًٍَ. لیؿ مهًثبت ي زضج نًضتدلؿبت ومیتٍ. مؿتىسات ٖملیبتی قسن محتًای نًضتدلؿبت ومیتٍ. لیؿ ثبظضؾبن ي تهًیط احىبر اوتهبة آوُب. ثطوبمٍ ظمبوجىسی قسٌ ثطای اودبر ثبظضؾیَبی مؿتمط تًؾٍ ثبظضؾبن. اضائٍ گعاضـ ثبظضؾیَبی ظمبوجىسی قسٌ ي مًضزی ثط اؾبؼ فطر مىسضج زض ثركىبمٍ فًق الصوط. اضائٍ گعاضـ ثطگعاضی ي اخطای زيضٌ َبی آمًظقی زض ؾًُا وبضوىبن ،مسیطان ي ثبظضؾبن. لیؿ گلًگبَُب ي ومبٌ آؾیت پصیط قىبؾبیی قسٌ. شوط مهبزیك ي اضائٍ مؿتىسات زضظمیىٍ السامبت ثٍ ٖمل آمسٌ زضخُ ثُجًز ،انظا ي ضفٕ گلًگبٌ َبی فؿبز ايلًی ثىسی قسٌ. ثطوبمٍ ٖملیبتی پیف ثیىی قسٌ زض خُ اضتمبی ؾظم ازاضی ي وبَف فؿبز ازاضی. مؿتىسات مطثًٌ ثٍ اخطایی قسن ثطوبمٍ َبی ٖملیبتی پیف ثیىی قسٌ.ضزایظ ػذم هػذاقٖ :سر مهساق وساضز.
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ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ نیبو اظ حمًق مطزر ي ؾظم ازاضی
ػٌَاى ضاخع :نیبو اظ حمًق مطزر

اهتیاس هحَر 071 :اهتیاس
اهتیاس ضاخع 61 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

اضظیبثی قبذم ثهًضت ظیط اودبر گیطز:

ظیط قبذم ايل  -ثُجًز ي انظا فطآیىسَبی اضائٍ ذسمبت ثٍ مطزر ( مًاز  6 ، 5ي  7مهًثٍ ) ( 10امتیبظ)
 الىتطيویىی ومًزن  %10اظ ولیٍ فطآیىسَب (مكتطن ي اذتهبنی) مطتجٍ ثب اضثبة ضخًٔ ي اثظ٘ ثٍ ياحسَبی مطثًٍَ(5امتیبظ) احهبء ول فطآیىسَب ي انظا  %15اظ فطآیىسَبی مكتطن مطتجٍ ثب اضثبة ضخًٔ(2.5امتیبظ) -احهبء ول فطآیىسَب ي انظا  %15اظ ول فطایىسَبی اذتهبنی مطتجٍ ثب اضثبة ضخًٔ(2.5امتیبظ)

ظیط قبذم زير -تسيیه ي اثظ٘ مىكًض اذظلی ؾبظمبن زض اضتجبٌ ثب مطزر (مبزٌ 4مهًثٍ) ( 2امتیبظ)
 -ثٍ ضيظضؾبوی ي ضنس مىكًض اذظلی ؾبظمبن(2امتیبظ)

ظیط قبذم ؾًر -اذتهبل فًب ي امىبوبت مىبؾت ثطای اضثبة ضخًٔ(مبزٌ  4مهًثٍ)( 6امتیبظ)
 ثٍ ضيظ ضؾبوی يًاثٍ ي اؾتبوساضزَبی فًبی مىبؾت ثطای اؾتمطاض ي ضفبٌ اضثبة ضخًٔ متىبؾت ثب حدم مطاخٗبت ي مبَی ذسمبت لبثل اضائٍ ي اثظ٘ ثٍياحسَبی اخطایی( 2امتیبظ)
 تبمیه امىبوبت ي تدُیع فًبی اؾتمطاض ي ضفبٌ اضثبة ضخًٔ متىبؾت ثب حدم مطاخٗبت ي مبَی ذسمبت لبثل اضائٍ( 2امتیبظ) -اذتهبل فًبی مىبؾت ثطای اؾتمطاض ي ضفبٌ اضثبة ضخًٔ متىبؾت ثب حدم مطاخٗبت ي مبَی ذسمبت لبثل اضائٍ( 2امتیبظ)

ظیط قبذم چُبضر -مؿتىسؾبظی ي اَظٔ ضؾبوی وحًٌ اضائٍ ذسمبت ثٍ اضثبة ضخًٔ(مبزٌ 1ي2ي3مهًثٍ)( 6امتیبظ)
 اَظٔ ضؾبوی وحًٌ اضایٍ ذسمبت مؿتىس قسٌ زض ظیط قبذم لجل ( 3امتیبظ) -مؿتىسؾبظی وحًٌ اضایٍ ذسمبت متىبؾت تح ٖىًان "ضاَىمبی اضثبة ضخًٔ "( 3امتیبظ)

ظیط قبذم پىدم-آمًظـ(مبزٌ  7مهًثٍ) ( 4امتیبظ)
 -زيضٌَبی آمًظقی ثطگعاض قسٌ ثب مًئً ضيبیتمىسی ي تىطیم اضثبة ضخًٔ ي مًاضز مطتجٍ( 4امتیبظ)

ظیط قبذم قكم-وٓط ؾىدی(مبزٌ  8مهًثٍ) ( 18امتیبظ)
 ؾىدف ،پبیف ي اضظیبثی مؿتمط ضيبیتمىسی اضثبة ضخًٔ ي تٗییه ٖسز ضيبیتمىسی ثط اؾبؼ فطرَبی َطاحی قسٌ( 15امتیبظ) -ثٍ ضيظضؾبوی يًاثٍ الظر ثطای وٓط ؾىدی مؿتمط اظ مطاخٗیه( 3امتیبظ)

ظیط قبذم َفتم-وٓبضت ي ثبظضؾی(مبزٌ  10ي 11مهًثٍ)( 8امتیبظ)
 -اودبر ثبظضؾی ي تُیٍ گعاضـ َبی الظر خُ ثُجًز ٖملىطز( 5امتیبظ)- -ثٍ ضيظ ضؾبوی ي ضنس اخطای زؾتًضالٗمل وحًٌ اوتربة ي آمًظـ ثبظضؾبن ي تُیٍ چه لیؿ َبی ثبظضؾی( 3امتیبظ)

ظیط قبذم َكتم-تكًیك ي تىجیٍ (مبزٌ  12مهًثٍ) ( 6امتیبظ)
 -تكًیك ي تىجیٍ ياحسَبی اخطایی ثطاؾبؼ وتبیح وٓطؾىدی يقىبیبت اضثبة ضخًٔ( 4امتیبظ) -ثٍ ضيظ ضؾبوی ي ضنس اخطای زؾتًض الٗمل تكًیك ي تىجیٍ وبضوىبن( 2امتیبظ)هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

 اضائٍ مؿتىسات مطتجٍ ثب َط وسار اظ ظیط قبذمَبی فًق.ضزایظ ػذم هػذاقٖ :سر مهساق وساضز.
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ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ نیبو اظ حمًق مطزر ي ؾظم ازاضی
ػٌَاى ضاخع :اؾتمطاض وٓبر خبمٕ تًؾٍٗ ي تطيیح فطَىگ البمٍ ومبظ

اهتیاس هحَر 071 :اهتیاس
اهتیاس ضاخع 51 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

اضظیبثی ایه قبذم ثط اؾبؼ آیتمَبی ظیط ي تًؾٍ ؾتبز البمٍ ومبظ اؾتبن نًضت میگیطز:
 زاقته مؿتىسات اثظغی ؾتبز البمٍ ومبظاظ لجیل پیبرَبی  21گبوٍ ممبر مٗٓم ضَجطی ي )5( ....امتیبظ تكىیل ومیتٍ البمٍ ومبظ زض زؾتگبٌ ( 4امتیبظ ) زاقته امبر خمبٖ ( 3امتیبظ) گعاضقبت ثبظزیس ؾتبز البمٍ ومبظ ثٍ نًضت فهلی ( 5امتیبظ) اضائٍ گعاضـ زؾتگبٌ ثٍ ؾتبز البمٍ ومبظ ( 3امتیبظ)هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

ثب تًخٍ ثٍ ایه وٍ اضظیبثی ایه قبذم ثًؾیلٍ ؾتبز البمٍ ومبظ اؾتبن نًضت گطفتٍ ي وتبیح اضظیبثی ي امتیبظات مطثًٍَ تًؾٍ ؾتبز مصوًض ثٍ ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍ
ضیعی اؾتبن اٖظر میگطزز يطيضی اؾ َمبَىگی الظر ثب ؾتبز مصوًض خُ اٖظر ومطات زؾتگبَُب ثٍ ؾبظمبن مسیطی نًضت گیطز.

ضزایظ ػذم هػذاقٖ :سر مهساق وساضز.
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ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ نیبو اظ حمًق مطزر ي ؾظم ازاضی
ػٌَاى ضاخع :ضؾیسگی ثٍ قىبیبت مطزمی زض ثؿتط ؾبمس

اهتیاس هحَر071 :
اهتیاس ضاخع01 :

رٍش ارسیابی ضاخع:اضظیبثی ایه قبذم ثط اؾبؼ زؾتًضالٗمل امتیبظزَی قبذمَبی ٖمًمی ثب تًخٍ ثٍ آیتمَبی ظیط نًضت میگیطز (:زض مطحلٍ وبضقىبؾی
تًؾٍ اؾتبوساضی)
صیششاخص

1




زضنس قىبیبت پبؾد زازٌ قسٌ ثٍ قىبیبت زضیبفتی ؾبل 95

زضنس زضذًاؾ پبؾد زازٌ قسٌ ثٍ زضذًاؾ زضیبفتی ؾبل 95

5

میگیدطز .زض مدًضز ظیدط قدبذم  7اگدط وؿدج
مطثًٍَ ومتط ي مؿبيی یه ثبقدس امتیدبظ وبمدل

2

ومیگیطز.

زضنس پیكىُبز ضؾیسگی قسٌ ثٍ پیكىُبزات زضیبفتی ؾبل 95

1

خسيل اَظٖبت ظیط قبذم
تٗساز پیكىُبز زضیبف قسٌ ؾبل 95
تٗساز پیكىُبز ضؾیسگی قسٌ ؾبل 95
زضنس پبؾرگًیی ثٍ مًاضز (وؿج مًاضز پبؾد زازٌ قسٌ ثٍ ول مًاضز )1زض ؾبل 95

5

وؿج قىبیبت ي گعاضـ ثٍ ولمًاضززضیبفتی ؾبل95ثٍوؿج قىبیبت ي گعاضـ ثٍ

4

2

ول مًاضز زضیبفتیؾبل94

 1زضنسمطثًٍَ

100

پیكىُبز ضؾیسگی قسٌ اوتمبزپبؾد زازٌ زضذًاؾ پبؾد زازٌ گعاضـ پبؾد زازٌ قىبیبت پبؾد زازٌ

تٗساز گعاضـ ي قىبی

 2وؿج مطثًٍَ

تٗلك می گیطز .ثدیه یده ي ومتدط مؿدبيی 1.5
وهددف امتیددبظ ي ثددبالتط اظ آن امتیددبظی تٗلددك

خسيل اَظٖبت ظیط قبذم
تٗساز اوتمبز زضیبف قسٌ ؾبل 95
تٗساز اوتمبز پبؾد زازٌ قسٌ ؾبل 95

7

ومیگیطز .زضنًضتی وٍ ثعضگتدط ي مؿدبيی  30ي
ثعضگتط ي مؿبيی  60زضنس ثبقس ول امتیبظ تٗلك

زضنس اوتمبز پبؾد زازٌ قسٌ ثٍ اوتمبز زضیبفتی ؾبل 95

6

زضنس ياضزٌ ومتط اظ  30ثًز َیچ امتیدبظی تٗلدك
ومتط اظ  60ثبقس وهدف امتیدبظ ي زضندًضتی ودٍ

خسيل اَظٖبت ظیط قبذم
تٗساز گعاضـ زضیبف قسٌ ؾبل 95
تٗساز گعاضـ پبؾد زازٌ قسٌ ؾبل 95

5




زضولیٍ مًاضزی وٍ زضنس ذًاؾتٍ قسٌ اؾ اگدط

زضنسگعاضـ پبؾد زازٌ قسٌ ثٍ گعاضـ زضیبفتی ؾبل 95

4




3

خسيل اَظٖبت ظیط قبذم
تٗساز زضذًاؾ زضیبف قسٌ ؾبل 95
تٗساز زضذًاؾ پبؾد زازٌ قسٌ ؾبل95

3




5

خسيل اَظٖبت ظیط قبذم
تٗساز قىبیبت زضیبف قسٌ ؾبل 95
تٗساز قىبیبت ضؾیسگی قسٌ ؾبل 95

2




سمف هتیاص

عٌَاى صیششاخص

تَضیحات

تٗساز ول مًاضز زضیبفتی ؾبل 95
ؾبل95

تٗساز ول مًاضز زضیبفتی ؾبل 95
تٗساز گعاضـ ي قىبیبت ؾبل 94
تٗساز ول مًاضز زضیبفتی ؾبل 94

23

زضنًضتی وٍ میبوگیه ظمبن پبؾدرگًیی ومتدط ي
مؿبيی  10ضيظ ثبقس ي گعاضـ مطثًٌ ثدٍ ومًودٍ

8

متًؾٍ ظمبن ضؾیسگی ثٍ قىبیبت

3

5

گیطی اظ مًاضز يمیمٍ قدسٌ ثبقدس امتیدبظ وبمدل
تٗلك میگیطز .ثیه  10تب  20ضيظ وهدف امتیدبظ ي
ثبالتط اظ ایه ثبظٌ امتیبظی تٗلك ومیگیطز.

هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :

ثب تًخٍ ثٍ ایه وٍ اضظیبثی ایه قبذم ثًؾیلٍ ؾتبز ضؾیسگی ثٍ قىبیبت مطزمی زض ثؿتط ؾبمس اؾتبوساضی نًضت گطفتٍ ي وتبیح اضظیبثی ي امتیبظات مطثًٍَ تًؾٍ
ؾتبز مصوًض ثٍ ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍضیعی اؾتبن اٖظر میگطزز يطيضی اؾ َمبَىگی الظر ثب ؾتبز مصوًض خُ اٖظر ومطات زؾتگبَُب ثٍ ؾبظمبن مسیطی
اؾتبن نًضت گیطز.
*امتیاز فرآیند وُبیی اضظیبثی ٖملىطز ،تًؾٍ ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍ ضیعی اؾتبن ي پؽ اظ ثطضؾی امتیبظات مطحلٍ وبضقىبؾی زازٌ قًز.
ضزایظ ػذم هػذاقٖ :سر مهساق ثطای زؾتگبَُبی وٍ َط وسار اظ مًاضز فًق زض ؾبل  95ضا وساضوس(تٗساز نفط اؾ ) قبمل میقًز.

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ نیبو اظ حمًق مطزر ي ؾظم ازاضی

اهتیاس هحَر 071 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع :مىبؾت ؾبظی فًبَبی ازاضی خُ اؾتفبزٌ مٗلًلیه ي خبوجبظان

اهتیاس ضاخع 51 :اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:

اضظیبثی ایه قبذم زض مطحلٍ وبضقىبؾی تًؾٍ ازاضٌ ول ثُعیؿتی اؾتبوُب ي ثط اؾبؼ آیتم َب ظیط نًضت می گیطز:

صیش شاخص اٍل -هٌاسة تَدى ٍسٍدی ساختواىّا جْت تشدد هعلَلیي ٍ جاًثاصاى (  7اهتیاص)
 يخًز ضاٌ لبثل زؾتطؼ اظ يضيزی ثٍ پبضویىگ ي ذیبثبنَبی ٖمًمی ي پیبزٌضيَب ي تمبر فًبَب ،تؿُیظت ي ٖىبنط لبثل زؾتطؼ زض زاذل ثىب ( 4امتیبظ) -يخًز ٖطو ثبظ قً وف پًـ حسالل  100ؾبوتی متط( 3امتیبظ)

صیش شاخص دٍم -هٌاسة تَدى فضاّای تْذاشتی جْت استفادُ هعلَلیي ٍ جاًثاصاى (  4اهتیاص)
 -ضٖبی يًاثٍ اخطایی فًبَبی ثُساقتی يیػٌ خبوجبظان ي مٗلًلیه( 4امتیبظ)

صیش شاخص سَم -هٌاسة تَدى آساًسَس جْت استفادُ هعلَلیي ٍ جاًثاصاى (  5اهتیاص)
 -ضٖبی يًاثٍ آؾبوؿًض يیػٌ اؾتفبزٌ مٗلًلیه ي خبوجبظان( 5امتیبظ)

صیش شاخص چْاسم -هٌاسة تَدى سطح شیة داس جْت استفادُ هعلَلیي ٍ جاًثاصاى (  4اهتیاص)
 ضٖبی يًاثٍ ؾًُا قیت زاض خُ تطزز خبوجبظان ي مٗلًلیه ( 4امتیبظ )*امتیبظ فطآیىس وُبیی اضظیبثی ٖملىطز ،تًؾٍ ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍ ضیعی اؾتبن ي پؽ اظ ثطضؾی امتیبظات مطحلٍ وبضقىبؾی زازٌ قًز.
هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ):

ثب تًخٍ ثٍ ایه وٍ اضظیبثی ایه قبذم ثًؾیلٍ ازاضٌ ول ثُعیؿتی اؾتبن نًضت گطفتٍ ي وتبیح اضظیبثی ي امتیبظات مطثًٍَ تًؾٍ ازاضٌ ول مصوًض ثٍ ؾبظمبن مسیطی
ي ثطوبمٍضیعی اؾتبن اٖظر میگطزز يطيضی اؾ َمبَىگی الظر ثب ؾتبز مصوًض خُ اٖظر ومطات زؾتگبٌَب ثٍ ؾبظمبن نًضت گیطز .ؾبظمبن مسیطی اؾتبن می
تًاوس وؿج ثٍ اودبر ثبظزیسَبی میساوی خُ اضظیبثی وُبیی قبذم السار ومبیس.
ضزایظ ػذم هػذاقٖ :سر مهساق وساضز.

 3ظمبن پبؾرگًیی ثٍ قىبیبت ،مست ظمبن اظ زضیبف قىبی تًؾٍ ؾبظمبن/زؾتگبٌ تب پبؾرگًیی میثبقس .ثطای تٗییه میبوگیه مست ظمبن پبؾرگًیی ثبیس ومًوٍای اظ
قىبیبت ثٍ نًضت تهبزفی ي اظ مبٌَبی مرتلف ؾبل اوتربة ي تٗساز ومًوٍ َب وجبیس ومتط اظ ٖ 10سز ثبقس .الظر ثٍ شوط اؾ زض نًضت فطاياوی ظیبز قىبیبت ،حدم
ومًوٍ حسالل ثٍ اوساظٌ  %20قىبیبت ثبقس.

24

هحَر ضطن :استقزار ًظام جاهغ هذیزیت ػولکزد
ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ اؾتمطاض وٓبر خبمٕ مسیطی ٖملىطز

اهتیاس هحَر 071 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع:ضاخع اٍل :اودبر اضظیبثی ٖملىطز زؾتگبٌ ي تكىیل وبضگطيٌ تًؾٍٗ مسیطی

اهتیاس ضاخع 011:اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:
سیزضاخع : 0داضتي بزش استاًی بزًاهِ ػولیاتی اغالح ًظام اداری ٍ ضاخع ّای اختػاغی ( 51اهتیاس)

-

زاضا ثًزن ثطـ اؾتبوی ثطوبمٍ ٖملیبتی مًضز تبییس امًض مسیطی ٖملىطز ( 10امتیبظ)

-

زاضا ثًزن ثطـ اؾتبوی قبذمَبی اذتهبنی( 10امتیبظ) قبمل مًاضز ظیط:


زاقته ثطـ اذتهبنی مًضز تبییس امًض مسیطی ٖملىطز ي اضتمبء فطَىگ ؾبظمبوی(ثبضگصاضی قسٌ زض ؾبی  3((mdhc.irامتیبظ)



نح تمبمی آیتمَبی فطر قبذمَبی اذتهبنی(ٖىًان قبذم ،ؾمف امتیبظَ ،سف ،ياحسؾىدف ي مبَی قبذم) خُ يضيز ثٍ فبیل اوؿل قبذم-
َبی اذتهبنی( 7امتیبظ)

ثطای زؾتگبٌَبی فبلس ثطوبمٍ ٖملیبتی زض ؾُح ملی(مبوىس قُطزاضیُب ،ومیتٍ امساز ،ثبوىُب ي )...ضيـ اضظیبثی ثهًضت ظیط میثبقس:



تٗبمل ثب ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍضیعی اؾتبن خُ اوٗمبز تفبَم وبمٍ( 2امتیبظ)



اوٗمبز تفبَم وبمٍ ثب ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍضیعی اؾتبن زض چبضچًة ثطوبمٍ انظا وٓبر ازاضی( 8امتیبظ)

ثطای زؾتگبٌَبی فبلس ثطـ اؾتبوی اذتهبنی زض ؾُح ملی(مبوىس قُطزاضیُب ،ومیتٍ امساز ،ثبوىُب ي )...ضيـ اضظیبثی ثهًضت ظیط میثبقس:



تٗبمل ثب ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍضیعی اؾتبن خُ تسيیه قبذمَبی اذتهبنی ؾبل  2(95امتیبظ)



اضائٍ قبذمَبی اذتهبنی ؾبل  95زض لبلت فطم مطثًٍَ ي ثب زض وٓط گطفته مبمًضیتُب ي يْبیف( 8امتیبظ)

سیزضاخع  : 5کیفیت بزگشاری جلسات کارگزٍُ تَسؼِ هذیزیت دستگاُ با حضَر ًوایٌذُ ساسهاى هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی استاى( 01اهتیاس)

-

زاضا ثًزن ثطوبمٍ ظمبوجىسی مكرم خُ ثطگعاضی خلؿبت( 3امتیبظ)

-

ثطگعاضی خلؿبت َجك ثطوبمٍ ظمبثىسی مكرم ي ثب حًًض ومبیىسٌ ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍ ضیعی اؾتبن( 5امتیبظ)

-

يخًز زؾتًضخلؿبت ي مهًثبت مكرم( 5امتیبظ)

-

پیگیطی اخطای مهًثبت ي گعاضـ میعان تحمك آوُب ثهًضت تحلیلی( 17امتیبظ)

سیزضاخع :0تؼاهل با ساسهاى هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی استاى (  01اهتیاس)

-

مٗطفی ومبیىسٌ ي یب ومبیىسگبن تبر االذتیبض اظ ؾًی زؾتگبٌ ثٍ ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍضیعی اؾتبن(  5امتیبظ)

-

پبؾرگًیی ثٍ مىبتجبت مطثًٍَ زض ظمبن ممطض(  10امتیبظ)

-

قطو زض خلؿبت آمًظقی ي تًخیُی(  5امتیبظ)

-

ضٖبی ظمبن ثىسی فطآیىس اضظیبثی ٖملىطز ؾبل  10 ( 95امتیبظ)

-

اضائٍ گعاضقبت زضذًاؾتی ي زيضٌ ای مًضز ویبظ ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍضیعی اؾتبن(  10امتیبظ)

-

میعان َمىبضی زض ذهًل تسيیه ثطـ اذتهبنی ي یب زض نًضت ویبظ ٖمًمی ؾبل  10 ( 95امتیبظ)

هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :
سیزضاخع : 0داضتي بزش استاًی بزًاهِ ػولیاتی اغالح ًظام اداری ٍ ضاخع ّای اختػاغی

-

ثطـ اؾتبوی ثطوبمٍ ٖملیبتی ي قبذهُبی اذتهبنی( ایه ثطقُب ثطای زؾتگبَُبی زاضای ثطـ ،اظ ؾًی امًض مسیطی ٖملىدطز ي اضتمدبء فطَىدگ
ؾبظمبوی زض ؾبی  mdhc.irلطاض زازٌ قسٌ اؾ  .).ثطای ؾبیط زؾتگبَُب ثبیس ثب تٗبمل زؾتگبٌ تسيیه گطزوس.

سیزضاخع  :5کیفیت بزگشاری جلسات کارگزٍُ تَسؼِ هذیزیت دستگاُ با حضَر ًوایٌذُ ساسهاى هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی استاى

-

ثطوبمٍ ظمبوجىسی خلؿبت وبضگطيٌ تًؾٍٗ مسیطی زؾتگبٌ

-

زؾتًضخلؿبت ي مهًثبت خلؿبت وبضگطيٌ تًؾٍٗ مسیطی زؾتگبٌ

-

گعاضـ ييٗی تحمك َط یه اظ ثىسَبی مهًثبت خلؿبت وبضگطيٌ تًؾٍٗ مسیطی زؾتگبٌ

سیزضاخع :0تؼاهل با ساسهاى هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی استاى

-

وبمٍ مٗطفی ومبیىسٌ ؾبظمبن مسیطی ي ثطوبمٍ ضیعی اؾتبن

-

اضائٍ گعاضقبت مًضز ویبظ
25

ضزایظ ػذم هػذاق :ایه قبذم ثطای ولیٍ زؾتگبَُبی اخطایی مهساق زاضز .

ػٌَاى هحَر :ثطوبمٍ اؾتمطاض وٓبر خبمٕ مسیطی ٖملىطز

اهتیاس هحَر 071 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع:ضاخع دٍم :تُیٍ ي تسيیه گعاضـ تحلیلی ي آؾیت قىبؾی

اهتیاس ضاخع 01:اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:
سیزضاخع : 0تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّای جوغ آٍری ضذُ بِ هٌظَر بْزُ گیزی اس ًتایج ارسیابی ػولکزد سال قبل در بزًاهِ ریشی ّا ٍ تػوین گیزی ّا ٍ اًجام
اقذام ّای اغالحی در جْت بْبَد ػولکزد ( 51اهتیاس)
-

تُیٍ گعاضـ تحلیلی مكتمل ثط ضيوس اَساف ي امتیبظات مىتؿجٍ قبذهُب ي زالیل ٖسر تحمك َسف  5(94امتیبظ)

-

اضائٍ ثطوبمٍ انظحی خُ ضفٕ مًاوٕ ثىس لجلی( 5امتیبظ)

-

اضائٍ گعاضـ زض ذهًل السامبت نًضت گطفتٍ مجتىی ثط ثطوبمٍ انظحی ( 10امتیبظ)

سیزضاخع  : 5ارائِ لیست پایگاُ ّای اعالػاتی بزای بزرسی دقت ٍ غحت دادُ ّای هزبَط بِ ضاخع ّای ارسیابی (  01اهتیاس)
-

اضائٍ لیؿ ي آزضؼ پبیگبٌ َب ي ٖىبيیه اَظٖبت مًخًز زض پبیگبٌ زازٌ مطتجٍ ثب قبذمَبی ٖمًمی ي اذتهبنی(  3امتیبظ)

-

پًقف قبذمَبی ٖمًمی  :اضائٍ ومًوٍ گعاضقبت ذطيخی پبیگبَُب زض قبذهُبی ٖمًمی (  2امتیبظ)

-

پًقف قبذمَبی اذتهبنی :اضائٍ ومًوٍ گعاضقبت ذطيخی پبیگبَُب زض قبذهُبی اذتهبنی(  5امتیبظ)

هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :
سیزضاخع : 0تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّای جوغ آٍری ضذُ بِ هٌظَر بْزُ گیزی اس ًتایج ارسیابی ػولکزد سال قبل در بزًاهِ ریشی ّا ٍ تػوین گیزی ّا ٍ اًجام
اقذام ّای اغالحی در جْت بْبَد ػولکزد
-

گعاضـ تحلیلی ٖسر تحمك اَساف

-

اضائٍ ثطوبمٍ انظحی

-

اضائٍ گعاضـ زض ذهًل السامبت نًضت گطفتٍ مجتىی ثط ثطوبمٍ انظحی

سیزضاخع  : 5ارائِ لیست پایگاُ ّای اعالػاتی بزای بزرسی دقت ٍ غحت دادُ ّای هزبَط بِ ضاخع ّای ارسیابی
-

اضائٍ لیؿ ي آزضؼ پبیگبٌ َب ي ٖىبيیه اَظٖبت مًخًز زض پبیگبٌ زازٌ مطتجٍ ثب قبذمَبی ٖمًمی ي اذتهبنی

-

اضائٍ ومًوٍ گعاضقبت ذطيخی پبیگبَُب زض قبذهُبی ٖمًمی
اضائٍ ومًوٍ گعاضقبت ذطيخی پبیگبَُب زض قبذهُبی اذتهبنی

-

ضزایظ ػذم هػذاق :قبذم ٖسر مهساق وساضز
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اهتیاس هحَر 071 :اهتیاس

ػٌَاى ضاخع:ضاخع سَم  :اخطای زؾتًضالٗمل اضظیبثی ٖملىطز وبضمىسان

اهتیاس ضاخع 01:اهتیاس

رٍش ارسیابی ضاخع:
سیزضاخع  : 0تذٍیي ضاخع ّای اختػاغی ارسیابی ػولکزد هذیزاى بزاساس ضاخػْای ػوَهی ٍ اختػاغی سال ٍ ٍ 0030ظایف ٍ هاهَریت ّای
دستگاُ( 01اهتیاس)
-

تسيیه قبذمَبی اذتهبنی اضظیبثی ؾبل  95مسیطان (  3امتیبظ)

-

مطتجٍ ثًزن قبذمَبی تسيیه قسٌ اضظیبثی ٖملىطز مسیطان ثب قبذمَبی ٖمًمی ي اذتهبنی اضظیبثی ٖملىطز ؾبل  95زؾتگبٌ (  7امتیبظ)

سیزضاخع  :5هکاًیشُ ًوَدى فزایٌذ ارسیابی هذیزاى ٍ کارکٌاى ( 6اهتیاس)
-

َطاحی مىبویعر خطیبن اَظٖبت ي فطایىس الىتطيویىی تب مطحلٍ زضج امتیبظ اضظیبثی وبضوىبن ي مسیطان( 6امتیبظ)

سیزضاخع : 0اًجام ارسیابی ػولکزدتواهی هذیزاى ٍ کارکٌاى دستگاُ ( 01اهتیاس)
-

اودبر اضظیبثی ٖملىطز ولیٍ مسیطان ي وبضوىبن زؾتگبٌ زض ؾبل  10( 95امتیبظ)

سیزضاخع : 0اًجام ارسیابی ػولکزد هذیزاى ٍ کارکٌاى در سهاى بٌذی هقزر در بخطٌاهِ ابالغی (0اهتیاس)
-

تىمیل فطر َبی اضظیبثی ٖملىطز تًؾٍ وبضوىبن ي مسیطان تب  15اؾفىس  4( 95امتیبظ)

سیزضاخع  : 0تْیِ گشارش تحلیلی ٍضؼیت اهتیاس ارسیابی ػولکزد ساسهاى  ،هذیزاى ٍ کارکٌاى اس ًظز اًغباق در سِ سغح هذکَر (01اهتیاس)

-

-

گعاضـ تحلیلی ييٗی اضظیبثی ٖملىطز زؾتگبٌ اخطایی مكتمل ثط مًاضز ظیط  3( :امتیبظ)
 امتیبظ قبذمَبی ٖمًمی ثٍ تفىیه قبذم امتیبظ قبذمَبی اذتهبنی ثٍ تفىیه قبذم گعاضـ میعان تحمك َطیه اظ مًاضز فًقگعاضـ تحلیلی ييٗی اضظیبثی مسیطان ي وبضوىبن زؾتگبٌ( 3امتیبظ)

 گعاضـ تحلیلی اظ ييٗی اوُجبق پصیطی ٖملىطز زؾتگبٌ ،مسیطان ي وبضوىبن ( 4امتیبظ)هستٌذات قابل قبَل(ارائِ ضذُ اس سَی دستگاُ) :
سیزضاخع  : 0تذٍیي ضاخع ّای اختػاغی ارسیابی ػولکزد هذیزاى بزاساس ضاخػْای ػوَهی ٍ اختػاغی سال ٍ ٍ 0030ظایف ٍ هاهَریت ّای دستگاُ

-

اضائٍ فطر قبذم َبی اذتهبنی ولیٍ مسیطان زؾتگبٌ

سیزضاخع  :5هکاًیشُ ًوَدى فزایٌذ ارسیابی هذیزاى ٍ کارکٌاى

-

اضائٍ تهًیط ي ومًوٍ ذطيخی اذص قسٌ ؾبمبوٍ

سیزضاخع : 0ٍ 0اًجام ارسیابی ػولکزد تواهی هذیزاى ٍ کارکٌاى دستگاُ

-

اضائٍ فبیل اوؿل امتیبظ اضظیبثی ٖملىطز ولیٍ مسیطان ي وبضوىبن زض ؾبل .1395

-

اضائٍ ومًوٍ َبیی اظ فطرَبی اضظیبثی ٖملىطز تىمیل قسٌ

سیزضاخع  : 0تْیِ گشارش تحلیلی ٍضؼیت اهتیاس ارسیابی ػولکزد ساسهاى  ،هذیزاى ٍ کارکٌاى اس ًظز اًغباق در سِ سغح هذکَر

-

-

گعاضـ تحلیلی ييٗی اضظیبثی ٖملىطز زؾتگبٌ اخطایی مكتمل ثط مًاضز ظیط :
 امتیبظ قبذمَبی ٖمًمی ثٍ تفىیه قبذم امتیبظ قبذمَبی اذتهبنی ثٍ تفىیه قبذم گعاضـ میعان تحمك َطیه اظ مًاضز فًقگعاضـ تحلیلی ييٗی اضظیبثی مسیطان ي وبضوىبن زؾتگبٌ

 گعاضـ تحلیلی اظ ييٗی اوُجبق پصیطی ٖملىطز زؾتگبٌ ،مسیطان ي وبضوىبنضزایظ ػذم هػذاقٖ :سر مهساق وساضز
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ًوًَِ پیطٌْادی بزای تْیِ ٍ تٌظین هستٌذات ّز ضاخع
جذٍل اقذاهات اًجام ضذُ در خػَظ ضاخع
ردیف

مجری

شرح اقدام

تاریخ انجام

هستٌذات هزتبظ با ضاخع:
(در ایي لسوت بِ اسای ّز یک اس هستٌذات شاخض ،عٌَاى سٌذ ،تظَیز سٌذ ،شزح سٌذ ٍ جذٍل اسٌاد تکویلی هزتبط(در طَرت ٍجَد) در یک طفحِ
درج گزدد).

عنوان سند......................... :

تصویر سند
(سٌذ با رسٍلَشي حذاکثز  011 dpiاسکي شذُ ٍ در ایي لسوت گذاشتِ شَد .سپس با اًتخاب عکس سٌذ اس لسوت  ،picture toolsدگوِ
 compress picturesسدُ شَد تا حجن فایل عکس کوتز شَد).

شرح سند:
..........................
(در ایي لسوت با اشارُ بِ ًکاتی کِ در سٌذ بِ شاخض هزتبط است ،تَضیحات ٍ دفاعیات هکفی درج گزدد.

28

