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ته نام خداوند جاى و خرد

تجزبِ هَفق  :شزکت طبیعت سًذُ (سیٌزُ)
هنطق اولویت تندی و جاریسازی پروشه های تهثود
در توانوند سازی هناتع انسانی
ارائِ ای اس :حویذ آقب هحسٌی
رئیس توسعه سرهایه های انسانی شرکت سینره
زهستاى 93

 کلیبت
ّ ذف اص سْیِ ایي اثضاس  ،ضٌبسبئی فشصز ّبی ثْجَد ٍ اٍلَیز ثٌذی آًبى دس سبصهبى ثش اسبع اهکبى دزیشسشیي آًبى ثشای جبسی سبصی
اسز.
 ثذیي هٌظَس هجوَػِ ای اص الذاهبر دس لبلت کبسر الف سب کبسر ُ سکویل هی گشدد.
 کبسر الف :چبلص ّبی سبصهبى اص ًظش هذیشاى اسضذ ثش اسبع ًمص ٍ سبثیش گزاسی آًبى دس ضشایظ کًٌَی سبصهبى سکویل هی گشدد.
ّ ش چبلص کِ اص ًظش هذیشاى اسضذ ثیطششیي سبثیش سا دس سبصهبى داسًذ ،دس کبسر الف ثب "هْن" ٍ اص چِ سبثیش کوشش اسز "کن اّویز ٍ یب"
ثی اّویز" ػالهز گزاسی هی گشدد.
 کبسر ة :چبلص ّبی سبصهبى سا اص ًظش هذیشاى هیبًی ٍ کبسضٌبسبى ًسجز ثِ هیضاى حسبسیز آًبى سکویل هی گشدد.
ّ ش چبلص کِ اص ًظش هذیشاى هیبًی ٍ کبسضٌبسبى هْن اسز ٍ ثِ ًظش آًبى ثبیذ سبصهبى ًسجز ثِ آًبى ٍاکٌطی ًطبى دّذ دس کبسر ة
سشَى" "cسا ػالهز گزاسی هی ًوبیذ ٍ ّش چِ ایي حسبسیز اص ًظش ایي کبسضٌبسبى کوشش ثبضذ سشَى " ٍ "Bیب سشَى " "Aسا ػالهز
گزاسی هی ًوبیذ.
 دس صَسسی کِ هذیشاى هیبًی ٍ کبسضٌبسبى ًسجز ثِ چبلص حسبع ثبضٌذ ٍ آى سا ثشای سبصهبى هْن ثذاًٌذ ٍ سبصهبى ًیض ثشای آى الذام
کبهلی اًجبم دادُ اسز دس کبسر ة سشَى  3سا ػالهز گزاسی هی ًوبیٌذ ٍ ّش چِ ایي الذام کوشش ٍ هحذٍدسش ثبضذ سشَى  ٍ 2یب  1سا
ػالهز گزاسی هی ًوبیٌذ.

 دس صَسسی کِ چبلص ّب ثشای کبسضٌبسبى ٍ هذیشاى هیبًی هْن ٍ سبصهبى ًسجز ثِ آى الذاهی سا سؼییي کشدُ ثبضذ ٍ یب ٍضؼیشْبی A1-
 A2 –B2-B3-C3ضٌبسبئی گشدد ،سبصهبى دس ٍضؼیز هغلَثی لشاس داسد ٍ ثبیذ ثشای حفظ ٍ اسسمب ایي ٍضؼیز ّب ثشًبهِ سیضی ًوَد
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 دس صَسسی کِ چبلص ّب ثشای کبسضٌبسبى ٍ هذیشاى هیبًی هْن ٍ سبصهبى ًیض ًسجز ثِ آى الذاهی سا
سؼییي ًکشدُ ثبضذ ٍ یب ٍضؼیز  A3ضٌبسبئی گشدد سبصهبى دس ضشایظ خغش لشاس داسد ٍ ثبیذ سشیؼب
ثشًبهِ ثْجَد سؼشیف ًوبیذٌّ ٍ .گبهی کِ ٍضؼیز ّبی  B1 –C2ضٌبسبئی گشدد،خغش ثبلمَُ سبصهبى
سا سْذیذ هی ًوبیذ ٍ دس ٍضؼیز  A3سبصهبى سٍیکشد ثذ ٍ یب دیطگیشاًِ سا ًسجز ثِ چبلص کِ ثشای
کبسضٌبسبى هْن ًیسز اسخبر کشدُ اسز.
 کبرت ج :چبلص ّب کِ اص ًظش هذیشاى اسضذ هْن اسز سا اص کبسر الف جذا ًوَدُ ٍ دس کبسر ج
یبدداضز ًوبییذ ٍ ّوچٌیي ػٌبصش چبلص ّب کِ دس کبسر ة ضؼیف ٍ هغلَة ّسشٌذ سا ًیض جذا
ًوبییذ ٍ دس ایي کبسر لیذ ًوبییذّ .ش چبلص کِ اص ًظش هذیشاى اسضذ هْن ٍ اص ًظش کبسضٌبسبى ٍ
هذیشاى هیبًی دس کبسر ة دس ٍضؼیز ضؼیف لشاس داسد ،ثؼٌَاى اٍلَیز دس ایي کبسر ثجز ًوبییذ.
 کبرت د  :سب ایي هشحلِ اٍلَیز ّبی سبصهبى هب ثش اسبع چبلص ّب هطخص اسز.

هرحله اول:
 فزم یک :شٌبسبئی چبلش ّبی سبسهبى(تر اساس ترناهه های راهثردی  ،عولیاتی ،گسارش
تازخورد ،خود ارزیاتی ،هصاحثه و )...
-1 
-2 
-3 
... 

N
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دس ضشکز سیٌشُ ثش اسبع ثشًبهِ ّبی ساّجشدی  ،خَد اسصیبثی  ،سؼبلی سبصهبًی ٍ اسششاسظی ّبی سبصهبى حذٍد 17
چبلص ضٌبسبیی گشدیذ .
ثشخی اص چبلص ّب ػجبسسٌذ اص:
 -1اسشمشاس ًظبم ًشم افضاسی هذیشیز ػولکشد
 -2ثبص عشاحی سیسشن حمَق ٍ دسشوضد
 -3عشاحی ًظبم ًظشسٌجی اص کبسکٌبى
 -4اسصیبثی سجک سّجشی ٍ سفشبسی ٍ سفکش هذیشاى دس سبصهبى ٍ سذٍیي الذاهبر الصم
 -5سذٍیي ًظبم جبًطیي دشٍسی
ً-6شم افضاسی ٍ َّضوٌذ ضذى ًظبم هذیشیز ػولکشد
ٍ .....

هرحله دوم:

 فزم دٍ :دستِ بٌذی چبلش ّبی سبسهبى
ردیف

چبلش ّبی هزبَط بِ حَسُ
في آٍری

چبلش ّبی هزبَط بِ سیستن

چبلش ّبی هزبَط بِ داًش ٍ
اطالعبت

1
2
3
M
چبلص ّبی سؼشیف ضذُ دس ضشکز سیٌشُ  ،دس سِ حَصُ چبلص ّبی هشثَط ثِ في آٍسی  ،سیسشن ٍ داًص ٍ اعالػبر
سمسین ثٌذی ضذًذ.
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ردیف

چبلص ّبی هزثَط ثِ حَسُ في آٍری

1

جبسی سبصی  ،اجشا ٍ اسشمشاس ًظبم هذیشیز ػولکشد

2

عشاحی ًظبم ًظشسٌجی اص کبسکٌبى

3

اخز آصهَى ّبی سٍاًطٌبخشی ٍ ضخصیز ضٌبسی

چبلص ّبی هزثَط ثِ داًص ٍ اطالعبت

چبلص ّبی هزثَط ثِ سیستن

اسصیبثی سجک سّجشی ٍ سفشبسی

4
اسشمشاس اسشبًذاسد آهَصضی  10015دس حَصُ هذیشیز
آهَصضی

5
6

ًیبص سٌجی آهَصضی سبل  ٍ 93سْیِ سمَین یکسبلِ ٍ ضص هبِّ
آهَصضی ثش اسبع سبهبًِ یکذبسچِ آهَصش

7

ثِ سٍص سسبًی اًغجبق ضشایظ احشاص ضغل ٍ ضبغلیي ٍ عشاحی
دشٍطُ سَسؼِ سشهبیِ ّبی اًسبًی
ثبص عشاحی سیسشن حمَق ٍ دسشوضُ ٍ دبداش

8
9
10

عشاحی ًظبم اًگیضش
اسشمشاس ٍ ثْشُ ثشداسی اص ًشم افضاس اسَهبسیَى جذیذ
خذهبر هطبٍسُ سٍاًطٌبسی ٍ سبصهبًی ثِ هٌبثغ اًسبًی

11
12

سذٍیي ًظبم جبًطیي دشٍسی

13
سذٍیي ثشًبهِ ثبصاسیبثی ًیشٍی اًسبًی دس کبسخبًِ ّبی
ضشکز
اجشای ًظبم اسصیبثی  360دسجِ ثشای هذیشاى

14
15

ثشًبهِ سیضی ًیشٍی اًسبًی دس اضشْبسد ٍ یبسَج

16

اسسمب فشٌّگ ًیشٍی اًسبًی ٍ سبصهبًی ٍ چبح ٍ ًطش ،
ًطشیِ داخلی ثِ صَسر هبّبًِ

17

هرحله سوم:
 فزم سِ :کبرت الف
دستِ بٌذی

چبلش ّب

خیلی هْن

هْن

کن اّویت

في آٍری

سیستن

داًش ٍ اطالعبت

اهب دس سیٌشُ  :ثب سَجِ ثِ ًظشار هذیشیز ػبلی ضشکز  ،هذیشاى اسضذ ٍاحذ ّب دس هٌبثغ اًسبًی ٍ عشح ٍ ثشًبهِ چبلص
ّب ثِ سِ دسشِ خیلی هْن  ،هْن ٍ کن اّویز دسشِ ثٌذی ضذًذ .دس ٍالغ فؼبلیشی گشٍّی دس ایي ثخص صَسر گشفز
ٍ ًظشار افشاد صبحت ًظش ٍ صبحت ػول اخز گشدیذ.
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چبلص ّب

خیلی هْن

دستِ ثٌذی

جبسی سبصی  ،اجشا ٍ اسشمشاس ًظبم هذیشیز ػولکشد



اخز آصهَى ّبی سٍاًطٌبخشی ٍ ضخصیز ضٌبسی



هْن



عشاحی ًظبم ًظشسٌجی اص کبسکٌبى
في آٍسی

کن اّویت



ًیبص سٌجی آهَصضی سبل  ٍ 93سْیِ سمَین یکسبلِ ٍ ضص هبِّ آهَصضی



اسشمشاس ٍ ثْشُ ثشداسی اص ًشم افضاس اسَهبسیَى جذیذ



اسشمشاس اسشبًذاسد آهَصضی  10015دس حَصُ هذیشیز آهَصضی


ثبص عشاحی سیسشن حمَق ٍ دسشوضُ



اجشای ًظبم اسصیبثی  360دسجِ ثشای هذیشاى
سیسشن



سذٍیي ثشًبهِ ثبصاسیبثی ًیشٍی اًسبًی


اسسمب فشٌّگ ًیشٍی اًسبًی ٍ سبصهبًی ٍ چبح ٍ ًطش ً ،طشیِ داخلی ثِ صَسر هبّبًِ


ثشًبهِ سیضی ًیشٍی اًسبًی دس اضشْبسد ٍ یبسَج



ثِ سٍص سسبسی اًغجبق ضشایظ احشاص ضغل ٍ ضبغلیي ٍ عشاحی دشٍطُ سَسؼِ سشهبیِ ّبی اًسبًی



عشاحی ًظبم اًگیضش ضشکز



خذهبر هطبٍسُ سٍاًطٌبسی ٍ سبصهبًی ثِ هٌبثغ اًسبًی
داًص ٍ اعالػبر



اسصیبثی سجک سّجشی ٍ سفشبسی



سذٍیي ًظبم جبًطیي دشٍسی

هرحله چهارم:

 فرم چهار :کارت ب
سطح کٌتزلی

حسبسیت

ضعف

 Aوجود ندارد

 Bهشهود

Cخیلی هشهود

 1هیچ اقداهی

 2اقدام هحدودی

 3اقدام کاهلی

 C1خطر

B1-C2خطر تالقوه

A1-B2-C3آهاده

A2-B3رویکرد
هناسة

A3رویکرد تد/
پیشگیرانه

دستِ بٌذی

چبلش ّبی سبسهبى

ضعف

اٍلَیت بٌذی
هطلوب

في آٍری

سیستن
داًش ٍ اطالعبت

ٍ اهب دس سیٌشُ:
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حسبسیت
ٍAجَد
ًذارد

Bهطَْد

Cخیلی
هطَْد

ّ 1یچ
اقذاهی

 2اقذام
هحذٍدی

 3اقذام
کبهلی

C1خطز

B1-C2
خطز ثبلقَُ

A1-B2-
















C2
C2




C3

استقزار ٍ ثْزُ ثزداری اس ًزم افشار اتَهبسیَى



B2

استقزار استبًذارد آهَسضی  10015در حَسُ
هذیزیت آهَسضی




B1

ثبس طزاحی سیستن حقَق ٍ دستوشُ




B1

اجزای ًظبم ارسیبثی  360درجِ ثزای هذیزاى





B1





C3





B1









C1




B1

تحَیل گبهْبی آهَسش ٍ اًگیشش پزٍسُ ثْجَد
هٌبثع اًسبًی
خذهبت هطبٍرُ رٍاًطٌبسی ٍ سبسهبًی ثِ
هٌبثع اًسبًی

A1

تذٍیي ثزًبهِ ثبساریبثی ًیزٍی اًسبًی
ارتقب فزٌّگ ًیزٍی اًسبًی ٍ سبسهبًی ٍ چبح
ٍ ًطز ً ،طزیِ داخلی ثِ صَرت هبّبًِ
ثزًبهِ ریشی ًیزٍی اًسبًی در اضتْبرد ٍ
یبسَج
ارسیبثی سجک رّجزی ٍ رفتبری

داًص ٍ اعالػبر

C3آهبدُ A1 C3

ًیبس سٌجی آهَسضی سبل  ٍ 93تْیِ تقَین
یکسبلِ ٍ ضص هبِّ آهَسضی

سیسشن

A2-B3
رٍیکزد
هٌبست

في آٍسی

جبری سبسی  ،اجزا ٍ استقزار ًظبم هذیزیت
عولکزد
طزاحی ًظبم ًظزسٌجی اس کبرکٌبى
استقزار ٍ ثْزُ ثزداری اس ًزم افشار اتَهبسیَى
جذیذ

A3
رٍیکزد ثذ/
پیطگیزاًِ

دستِ ثٌذی

چبلص ّبی سبسهبى

سطح کٌتزلی

ضعف

اٍلَیت ثٌذی
هطلَة

ضعف

هرحله پنجن:
 فزم پٌج :کبرت ج
کبرت الف
خیل هْن ّب

ضعف ها

کبرت ة

هطلوب ها

سب  15ػذد چبلص
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هْن ّب
خیلی هْن ّب
هطلَة ّب
ضعف ّب
کن اّویت
 -1اخز آصهَى ّبی سٍاًطٌبخشی اص کلیِ  -1جبسی سبصی  ،اجشا ٍ
 -1جبسی سبصی  ،اجشا ٍ اسشمشاس ًظبم -1عشاحی ًظبم ًظشسٌجی اص
 -1اسشمشاس اسشبًذاسد دشسٌلی کِ فبلذ آصهَى ّبی سٍاًطٌبخشی اسشمشاس ًظبم هذیشیز
کبسکٌبى
هذیشیز ػولکشد
 -2اخز آصهَى ّبی سٍاًطٌبخشی ٍ -2ثبص عشاحی سیسشن حمَق ٍ آهَصضی  10015دس آثی سبى ّسشٌذ ٍ یب ًَالصی دس آصهَى ػولکشد
 -2عشاحی ًظبم ًظشسٌجی اص
حَصُ هذیشیز آهَصضی ّبیطبى ٍجَد داسد.
دسشوضُ ٍ دبداش
ضخصیز ضٌبسی.
ً -2یبص سٌجی آهَصضی سبل  ٍ 93سْیِ کبسکٌبى
-2سذٍیي ثشًبهِ
ً-3یبص سٌجی آهَصضی سبل -3 ٍ 93سحَیل گبهْبی آهَصش ٍ
 -3اسشمشاس ٍ ثْشُ ثشداسی اص
ثبصاسیبثی ًیشٍی اًسبًی سمَین یکسبلِ ٍ ضص هبِّ آهَصضی
اًگیضش دشٍصُ ثْجَد هٌبثغ
سْیِ سمَین یکسبلِ ٍ ضص هبِّ
 -3کلیٌیک هطبٍسُ  -3ثبص عشاحی سیسشن حمَق ٍ دسشوضُ ٍ ًشم افضاس اسَهبسیَى جذیذ
اًسبًی
آهَصضی
 -4اسشمشاس اسشبًذاسد آهَصضی
دبداش
هٌبثغ اًسبًی
-4اسشمشاس ٍ ثْشُ ثشداسی اص ًشم افضاس -4اسصیبثی سجک سّجشی ٍ
 -4سذٍیي ثشًبهِ ثبصاسیبثی ًیشٍی اًسبًی  10015دس حَصُ هذیشیز
سفشبسی
اسَهبسیَى جذیذ
آهَصضی
 -5کلیٌیک هطبٍسُ هٌبثغ اًسبًی
-5ثشًبهِ سیضی ًیشٍی اًسبًی دس دس
 -6ثِ سٍص سسبسی اًغجبق ضشایظ احشاص  -5اسصیبثی سجک سّجشی دس
کبسخبًِ ّب-6ثِ سٍص سسبسی اًغجبق -5سذٍیي ًظبم جبًطیي دشٍسی
ضغل ٍ ضبغلیي ٍ عشاحی دشٍطُ سَسؼِ سبصهبى ٍ سذٍیي الذاهبر الصم
ضشایظ احشاص ضغل ٍ ضبغلیي ٍ
(اسصیبثی هذیشاى سبصهبى)
سشهبیِ ّبی اًسبًی
عشاحی دشٍطُ سَسؼِ سشهبیِ ّبی
 -6چبح ٍ ًطش ً ،طشیِ
 -7سذٍیي ًظبم جبًطیي دشٍسی
اًسبًی
داخلی ثِ صَسر هبّبًِ
-8سحَیل گبهْبی آهَصش ٍ اًگیضش
 -7چبح ٍ ًطش ً ،طشیِ داخلی ثِ
دشٍصُ ثْجَد هٌبثغ اًسبًی
صَسر هبّبًِ
-9ثشًبهِ سیضی ًیشٍی اًسبًی دس اضشْبسد
ٍ یبسَج

اٍلَیت ّب
اٍلَیت 1
-1جبسی سبصی  ،اجشا ٍ اسشمشاس ًظبم هذیشیز ػولکشد
 -2اسشمشاس ٍ ثْشُ ثشداسی اص ًشم افضاس اسَهبسیَى جذیذ
 -3اسسمب فشٌّگ ًیشٍی اًسبًی ٍ سبصهبًی ثب چبح ٍ ًطش ً ،طشیِ داخلی ثِ صَسر هبّبًِ
اٍلَیت 2
 -4اخز آصهَى ّبی سٍاًطٌبخشی ٍ ضخصیز ضٌبسی
ً -5یبص سٌجی آهَصضی سبل  ٍ 93سْیِ سمَین یکسبلِ ٍ ضص هبِّ آهَصضی
 -6ثشًبهِ سیضی ًیشٍی اًسبًی دس کبسخبًِ ّب دبیلَر ضَد.
 -7ثِ سٍص سسبسی اًغجبق ضشایظ احشاص ضغل ٍ ضبغلیي ٍ عشاحی دشٍطُ سَسؼِ سشهبیِ ّبی اًسبًی
اٍلَیت 3
 -8عشاحی ًظبم ًظشسٌجی اص کبسکٌبى
-9اسصیبثی سجک سّجشی ٍ سفشبسی
اٍلَیت 4
-10ثبص عشاحی سیسشن حمَق ٍ دسشوضُ ٍ دبداش
 -11عشاحی ًظبم اًگیضش
 -12سذٍیي ًظبم جبًطیي دشٍسی
اٍلَیت 5
 -13اسشمشاس اسشبًذاسد آهَصضی  10015دس حَصُ هذیشیز آهَصضی
 -14سذٍیي ثشًبهِ ثبصاسیبثی ًیشٍی اًسبًی دس یکی اص کبسخبًِ ّب
 -15خذهبر هطبٍسُ سٍاًطٌبسی ثبلیٌی ٍ سبصهبًی ثِ هٌبثغ اًسبًی
اٍلَیت 6
 -16اجشای ًظبم اسصیبثی  360دسجِ ثشای هذیشاى
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هرحله ششن:
 فزم ششً :قش هٌببع اًسبًی در چبلش ّبی اٍلَیت بٌذی شذُ سبسهبى
چبلش

چبلش ّبی اٍلَیت بٌذی شذُ حَسُ في آٍری

ًقش هٌببع اًسبًی

ًقص هٌبثع اًسبًی

چبلص

چبلص ّبی اٍلَیت ثٌذی ضذُ حَسُ في آٍری

ثبصًگشی سٍش اجشایی -اجشای عشح ّ -وبٌّگی ّب جْز سْیِ ًسخِ ًشم افضاسی ٍ
اسائِ گضاسش ثبصخَسد

 -1جبسی سبصی  ،اجشا ٍ اسشمشاس ًظبم هذیشیز ػولکشد

ّوبٌّگی ّبی اسشمشاس فشم سٍی سبیز  -جبسی سبصی دس ضشکز ٍ اسائِ گضاسش
هذیشیشی

 -2عشاحی ًظبم ًظشسٌجی اص کبسکٌبى

ضٌبسبیی افشاد فبلذ آصهَى  -ثشًبهِ سیضی ثشای اجشا  -سبصهبًذّی اجشا

ّوبٌّگی ّبی اًشمبل اعالػبر اص اسَهبسیَى لیوی ثِ اسَهبسیَى جذیذ ٍ ثشلشاسی
اسسجبط ثیي اسَهبسیَى جذیذ ثب سبهبًِ یکذبسچِ آهَصش  -ضٌبسبیی گخ هطبغلی کِ
داسای سحلیلٌذ ٍ ضبغل سَاثك آهَصضی داسد.
سْیِ چبسر سبصهبًی ٍ -سٍد اعالػبر الصم  -ثِ کبسگیشی ًشم افضاس

-3اخز آصهَى ّبی سٍاًطٌبخشی ٍ ضخصیز ضٌبسی

ً -4یبص سٌجی آهَصضی سبل  ٍ 93سْیِ سمَین یکسبلِ ٍ ضص هبِّ آهَصضی

 -5اسشمشاس ٍ ثْشُ ثشداسی اص ًشم افضاس اسَهبسیَى جذیذ
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هرحله ششن:
چبلش

ًقش هٌببع اًسبًی

چبلص

ًقص هٌبثع اًسبًی

چبلش ّبی اٍلَیت بٌذی شذُ حَسُ سیستن

چبلص ّبی اٍلَیت ثٌذی ضذُ حَسُ سیستن

هسشٌذ سبصی ّ -وبٌّگی ثشای هویضی

-6اسشمشاس اسشبًذاسد آهَصضی  10015دس حَصُ هذیشیز آهَصضی

جلسِ ّوبٌّگی ثب هطبٍس -دسیبفز داًص ٍ اعالػبر الصم اص هطبٍس  -اًغجبق
سیسشن دسشوضد لجلی ثب سیسشن دسشوضد جذیذ

 -7ثبص عشاحی سیسشن حمَق ٍ دسشوضُ ٍ دبداش

سْیِ عشح سَجیْی  -ثشسسی سَاثك هطبٍس -ثشسسی عشح هطبٍس  -اًشخبة هطبٍس

 -8اجشای ًظبم اسصیبثی  360دسجِ ثشای هذیشاى

ًَضشي عشح سَجیْی

 -9سذٍیي ثشًبهِ ثبصاسیبثی ًیشٍی اًسبًی دس کبسخبًِ ّب

سطکیل کویشِ  -سذٍیي دسشَس جلسبر ٍ صَسر جلسبر -سْیِ عشح ثشًبهِ سیضی
ًیشٍی اًسبًی اضشْبسد
 -11ثشًبهِ سیضی ًیشٍی اًسبًی دس کبسخبًِ ّب
گشدآٍسی هغبلت ّ -وبٌّگی ّبی چبح ٍ ًطش ٍ سَصیغ  -سبیذ هحشَای ًطشیِ -
سالش دس جْز ثْجَد فضبی فشٌّگی ضشکز

 -12چبح ٍ ًطش ً ،طشیِ داخلی ثِ صَسر هبّبًِ
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هرحله ششن:
چبلش

چبلش ّبی اٍلَیت بٌذی شذُ حَسُ داًش ٍ
اطالعبت

چبلص

چبلص ّبی اٍلَیت ثٌذی ضذُ حَسُ داًص ٍ اطالعبت

ًقش هٌببع اًسبًی

ًقص هٌبثع اًسبًی

ثشسسی سَاثك حشفِ ای هطبٍساى  -اًشخبة هطبٍس  -دسیبفز گضاسش اص هطبٍس

-13اسصیبثی سجک سّجشی ٍ سفشبسی

جلسِ ّوبٌّگی ثب هطبٍس-آهَصش -دسیبفز داًص ٍ اعالػبر ایي کبس  -جبسی
سبصی دس ضشکز

 -14عشاحی ًظبم اًگیضش

سْیِ عشح سَجیْی  -ثشسسی سَاثك هطبٍس -ثشسسی عشح هطبٍس  -اًشخبة هطبٍس

-15خذهبر هطبٍسُ سٍاًطٌبخشی ثِ هٌبثغ اًسبًی

ثشسسی سَاثك ٍ دشًٍذُ ّبی دشسٌلی  -سطکیل ثبًک اعالػبسی  -هحبسجِ PSC -
عشاحی دشٍطُ

-16ثِ سٍص سسبسی اًغجبق ضشایظ احشاص ضغل ٍ ضبغلیي ٍ عشاحی دشٍطُ سَسؼِ
سشهبیِ ّبی اًسبًی

سْیِ عشح سَجیْی  -ثشسسی سَاثك هطبٍس -ثشسسی عشح هطبٍس  -اًشخبة هطبٍس

 -17سذٍیي ًظبم جبًطیي دشٍسی
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حبل هَقع اًتخبة است:

اًتخبة چٌذ پزٍصُ ثْجَد ثز اسبس تَاًبییْب ٍ ثلَغ سبسهبًی

هرحله هفتن:
 فزم ّفت  :شٌبسٌبهِ پزٍصُ بْبَد
ً .1بم پزٍصُ:
 .2هسئَل پزٍصُ:
ّ 1-2وکبراى کبرشٌبسی:
ً .3تبیج هَرد اًتظبر اس جبری سبسی پزٍصُ:
 .4هذت سهبًی اجزای پزٍصُ:
 2-4اجزا:
 1-4طزاحی سیستن:
 .5هٌببع هَرد ًیبس:
 2-5فیشیکی
 1-5کبرشٌبسی

 3-5هبلی

ٍ .6احذّبی سبسهبًی تبثیزگذار بز پزٍصُ:
ٍ .7احذّبی سبسهبًی تبثیزپذیز اس پزٍصُ:
 .8شبخص ّبی کٌتزلی:
 1-8صَرت شبخص ٍ تعزیف آى:
 2-8هخزج شبخص ٍ تعزیف آى:
 3-8دٍرُ سهبًی اًذاسُ گیزی:
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ًوًَِ ای اص یک ضٌبسٌبهِ دشٍطُ دس ضشکز عجیؼز صًذُ(سیٌشُ):
ً -1بم پزٍصُ :چبح ٍ ًطز ً ،طزیِ داخلی ثِ صَرت هبّبًِ

 -2هسئَل پزٍصُ :خبًن احوذی
ّ 1-2وکبراى کبرضٌبسی :خبًن عٌبدی – خبًن پزچوی -آقبی ًیزّذی – کلیِ ّوکبراى عالقوٌذ ثِ فعبلیتْبی فزٌّگی ٍ اعضبء ّیئت تحزیزُ
ً -3تبیج هَرد اًتظبر اس جبری سبسی پزٍصُ :چبح ً،طش ٍ سَصیغ ثِ هَقع ًطشیِ ثِ صَسر هبّبًِ – اسسمب ٍضؼیز فشٌّگی ضشکز – افضایص سغح آگبّی ػوَهی اص لَاًیي ٍ
همشسار ٍ اداة ضشکز
 -4هذت سهبًی اجزای پزٍصُ 10 :هبُ – الجتِ ثعذ اس اجزا در هزاحل اٍلیِ ثِ صَرت یکی اس ٍظبیف ثب تَالی سهبًی هبّبًِ در خَاّذ آهذ.
 1-4طزاحی سیستن 120 :سبػز دس هبُ
-5

 2-4اجزا 20 :سبػز ّوبٌّگی ّبی چبح ٍ سَصیغ دس هبُ

هٌبثع هَرد ًیبس:

 24 ----- : 1-5صفحِ ًطزیِ ثِ کبرضٌبسی 40 :سبػز فؼبلیز کبسضٌبسی دسٍى سبصهبًی
 2-5فیشیکی صَرت رایگبى ٍ در کل کطَر ثِ هٌبثع اًسبًی تَسیع هیطَد.
 3-5هبلی 2000000:تَهبى در صَرت ثبثت ثَدى قیوت ًطز ٍ دُ تب  1150،000تَهبى ثبثت کبر کبرضٌبسی
-6

ٍاحذّبی سبسهبًی تبثیزگذار ثز پزٍصُ-----:کلیِ کبرکٌبى ضزکت ثِ صَرت غیز هستقین اثزگذار ّستٌذ.

-7

ٍاحذّبی سبسهبًی تبثیزپذیز اس پزٍصُ :کلیِ دشسٌل ضشکز

-8

ضبخص ّبی کٌتزلیً :طش ٍ سَصیغ هبّبًِ ( سبسیخ سَصیغ ) – افضایص سغح فشٌّگی آگبّیْب عجك ًظش سٌجی اص کٌبى

 1-8صَرت ضبخص ٍ تعزیف آى :صهبى چبح ٍ ًطش
 2-8هخزج ضبخص ٍ تعزیف آى :ثیسشن ّش هبُ
 3-8دٍرُ سهبًی اًذاسُ گیزی :سِ هبِّ  -سبالًِ

ًوًَِ ای اص یک ضٌبسٌبهِ دشٍطُ دس ضشکز عجیؼز صًذُ(سیٌشُ):
-1

ًبم دشٍطُ :ثبص عشاحی سیسشن حمَق ٍ دسشوضد ٍ دبداش

هسئَل دشٍطُ :خبًن فشاّبًی
-2
ّ 1-2وکبساى کبسضٌبسی :آلبی هیشصایی – آلبی خبًضادُ – خبًن ػجبع صادگبى

-3

ًشبیج هَسد اًشظبس اص جبسی سبصی دشٍطُ :ثبصًگشی دس لیسز حمَق کلیِ کبسکٌبى

-4
 1-4عشاحی سیسشن2 :هبُ

هذر صهبًی اجشای دشٍطُ:
 2-4اجشا 2 :هبُ

هٌبثغ هَسد ًیبص:
-5
 1-5کبسضٌبسی  300 :سبػز
 2-5فیضیکی ------ :
 3-5هبلی  :هطبٍس لجال سب ایي هشحلِ سبهیي هبلی ضذُ ٍ خشٍجی عشح دس حبل حبضش ًبهطخص ٍ دس ایٌذُ ثب ثشسسی ثیطشش اسائِ خَاّذ ضذ ٍ ثِ
سصَیت هذیشیز خَاّذ سسیذ
ٍاحذّبی سبصهبًی سبثیشگزاس ثش دشٍطُ------ :
-6
-7

ٍاحذّبی سبصهبًی سبثیشدزیش اص دشٍطُ :کلیِ ٍاحذ ّبی سبصهبى

-8
 1-8صَسر ضبخص ٍ سؼشیف آى :ضبغلیٌی کِ حمَلطبى ثش اسبع عشح اسشخشاج ضذُ ٍ سحلیل ضغل داضشِ اًذ  -هجوَع حمَق عشح
ضبخص ّبی کٌششلی :سحمك دشٍصُ حمَق  -ضشیت سیبلی افضایص

 2-8هخشج ضبخص ٍ سؼشیف آى :کل دشسٌل ضشکز  -هجوَع حمَق فؼلی ضشکز
 3-8دٍسُ صهبًی اًذاصُ گیشی :سبالًِ
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