شنبسبيي مشبغل كليذي شركت سبيپب

ؿٌبػٌبهِ پشٍطُ
عنوان پروژه  :شنبسبيي مشبغل كليذي
در سطوح كبرشنبس مسئول ،مسئول ،كبرشنبس ،كبردان ،كبرمنذ ،سركبرگر و كبرگر
هْوتشيي اّذاف پشٍطُ :
-1تؼييي جبًـيي دس هـبغل كليذي
-2اسصيبثي تٌبػت ؿبيؼتگي ّبي هَسد ًيبص ؿغل ٍ ؿبغل
 -3اسائِ پيـٌْبد دس خلَف تَاًوٌذ ػبصي/جبثجبيي ؿبغليي كليذي
-4هٌْذػي هـبغل كليذي هلَة دس ساػتبي ثْيٌِ ػبصي ؿشح ٍظبيف
حَصُ  :ثشًبهِ سيضي هٌبثغ اًؼبًي

هجشي  :اداسُ ثشًبهِ سيضي ٍ تبهيي هٌبثغ اًؼبًي
هخبطت  :كليِ اهَس ؿشكت ػبيپب
صهبى ثٌذي پشٍطُ  :تبسيخ ؿشٍع 1396/2/1تبسيخ پبيبى 1396/6/31:
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تعريف شغل كليذي
دس ؿشكت ػبيپب ؿغلي كليذي دس ًظش گشفتِ هي ؿَد كِ حذالل ػِ ٍيظگي ريل دس هَسد آى كبدق ثبؿذ :

-1دس كَست ثالتلذي هبًذى ،ؿشكت ػبيپب ثب هـكل جذي هَاجِ هي ؿَد.
-2يبفتي يب جبيگضيٌي ؿبغل دس آى ؿغل صهبًجش ،پش ّضيٌِ ٍ دؿَاس هي ثبؿذ.
 -3جْت تلذي ؿغل آهَصؽ ّبي تخللي ٍيظُ الصم ثبؿذ.
-4دس ػَدآٍسي ؿشكت تبثيش ثؼيبس لبثل تَجْي داسد.
ٍ-5ظبيف ؿغل ثِ گًَِ ايؼت كِ دس تَليذ ثْشُ ٍس(اثشثخؾ ٍ كبسا) ًمـي ٍيظُ داسد.

 -6دس افضايؾ كيفيت هحلَل ٍ خذهبت اّويت ثؼيبس صيبدي داسد.
 -7فؼبليت ّبي آى ؿغل دس صًجيشُ اسصؽ ؿشكت اص ػْن لبثل تَجْي ثشخَسداس ثبؿذ.
-8ؿبغل آى ؿغل هي ثبيؼت داساي هْبست ّبي خبف ٍ تجشثِ حشفِ اي ثباليي ثبؿذ.
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اهذاف اجراي پروژه شنبسبيي مشبغل كليذي
پشٍطُ ؿٌبػبيي هـبغل كليذي دس ؿشكت ػبيپب ثٌب ثِ داليل ريل ثِ ػٌَاى يكي اص هْوتشيي پشٍطُ ّبي هؼبًٍت
اداسي ٍ تَػؼِ هٌبثغ اًؼبًي هؼشفي ؿذُ اػت:

-1افضايؾ سٍحيِ ٍ احؼبع تؼلك كبسكٌبى ؿبغل دس هـبغل كليذي
-2كبّؾ هخبطشات ًبؿي اص ثالتلذي هبًذى هـبغل حؼبع
 -3ثشًبهِ سيضي ػبليبًِ ٍ هيبى هذت دس حَصُ جزة ،اػتخذام ٍ جبيجبيي كبسكٌبى

 -4ثشلشاسي الضاهبت اثالؽ ؿذُ اص دػتگبُ ّبي اجشاييً ،ظبستي يب حبكويتي دس خلَف هـبغل كليذي
 -5اجشاي ًظبم جبًـيي پشٍسي جْت هـبغل كليذي ثب اٍلَيت ثبال

4

مخبطببن ،همكبران و مشتريبن پروژه
 -1هخبطجبى  :كليِ هـبغل دسهؼبًٍت ّب ٍ هذيشيت ّبي هؼتمل ؿبهل ػطَح كبسگشي ،ػشكبسگشي ،كبسهٌذي،
كبسداًي ،كبسؿٌبػي ،كبسؿٌبع هؼئَلي هخبطت پشٍطُ هي ثبؿٌذ.
ّ-2وكبساى  :اػضبي ػتبد هـبغل كليذي ،دثيش ػتبد ٍ ثِ اصاي ّش هذيشيت ًوبيٌذُ اي حذالل دس ػطح سئيغ ثب

ًظش هؼبٍى يب هذيش هؼتمل ثِ ػٌَاى ّوكبساى پشٍطُ هؼشفي هي ؿًَذ.
 -3هـتشيبى پشٍطُ  :پٌج تب دُ دسكذ اص هـبغل هلَة پبييي تش اص سيبػت اداسُ(ػطح كبسگشي تب كبسؿٌبع
هؼئَلي)دس ّش هذيشيت ثِ ػٌَاى هـبغل كليذي اص طشف هذيشيت ّب ثِ دثيش ػتبد هؼشفي هي ؿًَذ .دس ايي هشحلِ
جذاٍل ؿوبسُ 4 ٍ 3 ، 2 ، 1دس ًشم افضاس اكؼل ثِ اصاي ّش ؿغل كليذي تكويل ٍ تَػط ًوبيٌذُ هذيشيت ثِ دثيش ػتبد
اسػبل هي ؿًَذ .دس كَست تـخيق هذيش ٍاحذ ،تؼذاد هـبغل ّبي كليذي هي تَاًذ ثيـتش اص ػْويِ تؼييي ؿذُ (ثب

هزاكشُ ٍ اسائِ داليل هتمي ٍ كؼت هجَص ػتبد) ،كوتش يب حتي كفش ثبؿذ.
 -4هـتشيبى ًْبيي پشٍطُ  :پغ اص ثشسػي كليِ فشم ّب ٍ اهتيبصات ٍ داليل اسائِ ؿذُ دس ػتبد ،تؼذادي اص هـبغل
5

اثؼبد اسصيبثي هـبغل كليذي دس ؿشكت ػبيپب
تبثيش ؿغل ثشاّذاف ٍ ػَاهل وليذي ؿشوت

ؿبيؼتگي ّبي
ؿغل

تَكيف ؿغل

ؿبخق ّبي ػوَهي ؿغل

جذٍل : 1هيضاى تبثيش ٍظبيف ،هؼئَليت ّب ٍ فؼبليت ّبي ؿغل ........................ثب وذ .........ثش ػَاهل /هَلفِ ّبي وليذي ؿشوت ػبيپب
هيضاى تبثيش ٍظبيف ،هؼئَليت ّب ٍ فؼبليت ّبي ؿغل ثش ػبهل  /هَلفِ وليذي

سديف

ػَاهل/هَلفِ ّبي وليذي

1

هبهَسيت ،اّذاف ٍ اػتشاتظي ّبي ٍاحذ

2

ػَد آٍسي ؿشوت

3

استمبء ويفيت هحلَالت/خذهبت

4

ايوٌي ٍ ػالهت وبسوٌبى

5

فشٍؽ هحلَالت/خذهبت

6

استمبءظشفيت(تيشاط)تَليذ /استمب ػطح
خذهبت

7

ايجبد اًگيضُ ٍ ثْجَد سٍحيِ وبسوٌبى

اّويت
ػبهل

ثؼيبس اًذن

1

2

اًذن

3

4

هتَػط

5

6

صيبد

7

ثؼيبس صيبد

8

9

اّويت
*
تبثيش

10

7

اداهِ جذٍل  : 1هيضاى تبثيش ٍظبيف ،هؼئَليت ّب ٍ فؼبليت ّبي ؿغل ........................ثب وذ .........ثش ػَاهل /هَلفِ ّبي وليذي ػبيپب

سديف

ػَاهل/هَلفِ ّبي وليذي

8

وبّؾ ّضيٌِ ّب

9

حفظ هحيط صيؼت

10

طشاحي /اػتمشاس ػيؼتن ّبي
اطالػبتي

11

افضايؾ ثْشُ ٍسي

12

تشغيت/تؼْيل هـبسوت وبسوٌبى

13

هذيشيت ضبيؼبت

14

هذيشيت اًشطي

15

هذيشيت سيؼه/ثحشاى

اّويت
ػبهل

هيضاى تبثيش ٍظبيف ،هؼئَليت ّب ٍ فؼبليت ّبي ؿغل ثش
ػبهل  /هَلفِ وليذي

ثؼيبس اًذن

اًذن

هتَػط

2

4

6

1

3

5

صيبد
7

8

ثؼيبس
صيبد
9

اّويت
*
تبثيش

10

8

اداهِ جذٍل  : 1هيضاى تبثيش ٍظبيف ،هؼئَليت ّب ٍ فؼبليت ّبي ؿغل ........................ثب وذ .........ثش ػَاهل /هَلفِ ّبي وليذي ػبيپب
هيضاى تبثيش ٍظبيف ،هؼئَليت ّب ٍ فؼبليت ّبي ؿغل ثش ػبهل  /هَلفِ
وليذي

سديف

ػَاهل/هَلفِ ّبي وليذي

16

سػبيت اسصؿْب ٍ اكَل اخاللي

17

ًظبست ثش سػبيت لَاًيي ٍ همشسات

18

هذيشيت داًؾ

19

هؼئَليتْبي اجتوبػي

20

سفبُ وبسوٌبى

21

تحميك ٍ تَػؼِ هحلَل/خذهبت

22

سضبيت ريٌفؼبى

23

تَػؼِ استجبطبت ثيشًٍي ؿشوت

24

تَاًوٌذػبصي وبسوٌبى

اّويت ػبهل

ثؼيبس اًذن
1

2

اًذن
3

هتَػط
4

5

6

صيبد
7

ثؼيبس صيبد
8

9

اّويت
*
تبثيش

10

9

اداهِ جذٍل  : 1هيضاى تبثيش ٍظبيف ،هؼئَليت ّب ٍ فؼبليت ّبي ؿغل ........................ثب وذ .........ثش ػَاهل /هَلفِ ّبي وليذي ػبيپب
هيضاى تبثيش ٍظبيف ،هؼئَليت ّب ٍ فؼبليت ّبي ؿغل ثش ػبهل  /هَلفِ اّويت

سديف

ػَاهل/هَلفِ ّبي وليذي

25

تحليل گضاسؿبت

26

جبًـيي پشٍسي وبسوٌبى

27

هذيشيت ثشًذ

28

ثَهي ػبصي

29

هذيشيت تجْيضات/داسايي ّب

30

هذيشيت پشٍطُ ّب

31

هذيشيت ػولىشد وبسوٌبى

32

هذيشيت ؿىبيبت/دػبٍي

33

هذيشيت هَاد

34

حفظ ٍ حشاػت اص اهبوي ٍ
تجْيضات
هذيشيت خشيذ

36

هجوَع اهتيبصات

اّويت
ػبهل

وليذي

ثؼيبس اًذن
1

35

100

2

اًذن
3

*
تبثيش

هتَػط
4

5

6

صيبد
7

ثؼيبس صيبد
8

9

10

10

اّويت ؿبخق ّبي ػوَهي ؿغل
اّويت تؼذاد ؿغل ّبي هلَة دسحيطِ ًظبست هؼتمين ؿغل هَسد ثشسػي ثش اػبع ػبختبسػبصهبًي
اّويت

ؿشح ػبهل
 40پؼت ٍ ثيـتش
ثيي  5-10پؼت

ؿشح ػبهل
ثيي  20-40پؼت
ثيي  1-5پؼت

اّويت

ؿشح ػبهل
ثيي  10-20پؼت
صيش هجوَػِ ًذاسد.

اّويت

اّويت تؼذاد ؿغل ّبي هلَة دسحيطِ ًظبست غيشهؼتمين ؿغل هَسد ثشسػي ثش اػبع ػبختبس ػبصهبًي
اّويت

ؿشح ػبهل
 100پؼت ٍ ثيـتش
ثيي  10-20پؼت

ؿشح ػبهل
ثيي  50-100پؼت
ثيي  1-10پؼت

اّويت

ؿشح ػبهل
ثيي  20-50پؼت
صيش هجوَػِ ًذاسد.

اّويت

اّويت همطغ تحليلي هَسد ًيبص دس ؿغل هَسد ثشسػي
ؿشح ػبهل

اّويت

ؿشح ػبهل

ؿشح ػبهل

اّويت

دوتشي()PHD

فَق ليؼبًغ/دوتشي حشفِ اي

ليؼبًغ

وبسداًي(فَق ديپلن)

ديپلن

صيش ديپلن

اّويت

اّويت تؼذاد هذاسن حشفِ اي هَسد ًيبص دس ؿغل هَسد ثشسػي*
ؿشح ػبهل
 5هذسن
 2هذسن

اّويت

ؿشح ػبهل
 4هذسن
يه هذسن

اّويت

ؿشح ػبهل
 3هذسن
ػذم ًيبص ثِ هذسن

اّويت

اّويت ػبثمِ هَسد ًيبص دس ؿغل هَسد ثشسػي
ؿشح ػبهل
 8ػبل ٍ ثبالتش
 2-4ػبل

اّويت

ؿشح ػبهل
 6-8ػبل
يىؼبل

ؿشح ػبهل
 4-6ػبل
فبلذ ػبثمِ

اّويت

اّويت

اّويت جبيگبُ ػبصهبًي ؿغل هَسد ثشسػي
ؿشح ػبهل
هؼبًٍت /هذيشيت هؼتمل
هـبٍس/دػتيبس هؼبًٍت
سيبػت
وبسؿٌبع
وبسهٌذ

اّويت

ؿشح ػبهل
لبئن همبم هؼبًٍت
لبئن همبم هذيشيت
وبسؿٌبع هؼئَل
ػشوبسگش
وبسگشي

اّويت

ؿشح ػبهل
هذيشيت
هـبٍس هذيشيت
هؼئَل
وبسداى

اّويت

جذٍل ؿوبسُ دٍ  :اهتيبص اّويت ؿبخق ّبي ػوَهي ؿغل
ًظش اسصيبثبى
سديف

ؿوبسُ ػَال

1

حيطِ ًظبست هؼتمين

2

حيطِ ًظبست غيش هؼتمين

3

اّويت همطغ تحليلي

4

ًفش /ػبػت آهَصؿي ؿغل

5

ػبثمِ هَسد ًيبص

6

جبيگبُ ػبصهبًي

7

جوغ ول

1

2

3

4

5

جوغ ثٌذي ػتبد
ػبلي هـبغل
وليذي

ػَاالت هشتجط جْت ؿٌبػبيي هـبغل كليذي ؿشكت خَدسٍػبصي ػبيپب
‹‹ؿغل....................ثب كذ ........دس هؼبًٍت/هذيشيت ››..........................
-1تبثيش ٍظبيف ؿغل هَسد ًظش دس پيـجشد هبهَسيت ّب ،اّذاف ٍ اػتشاتظي ّبي ؿشوت يب ٍاحذ تجييي ؿَد.
-2ػشپشػتي هؼتمين چِ تؼذاد اص وبسوٌبى ثش ػْذُ هتلذي ؿغل اػت ؟
-3هؼئَليت ّبي ؿغل چگًَِ هَجت استمبء ايوٌي وبسوٌبى ٍ وبّؾ خطشات هحيط وبسي هي ؿَد؟
-4دس صهبى ّبيي وِ ثشاي هذتي ايي ؿغل ثالتلذي ثَدُ اػت چِ چبلؾ ّبيي ثشاي ٍاحذ/ػبصهبى ايجبد ؿذُ اػت؟
-5هْوتشيي تلويوبتي وِ افشاد دس ايي ؿغل گشفتِ يب هي تَاًٌذ ثگيشًذ ثيبى ًوبييذ.
-6دس كَستي وِ ثِ هٌظَس اًجبم ٍظبيف دس ؿغل هَسد ًظش ًيبص ثِ داًؾ تخللي ٍ هْبست ثباليي هي ثبؿذ هَاسد روش ؿَد.
-7وؼت وذام هذاسن حشفِ اي دس اًجبم اثشثخؾ فؼبليت ّبي ايي ؿغل ضشٍسي اػت؟
-8اًجبم ٍظبيف تؼييي ؿذُ دس ايي ؿغل چگًَِ ٍ ثِ چِ هيضاى ثش ػَدآٍسي ؿشوت تبثيش هي گزاسد؟
 -9هْوتشيي ٍظبيف ٍ اختيبسات ايي ؿغل تـشيح ؿَد.
ً-10مؾ ايي ؿغل دس افضايؾ ثْشُ ٍسي ػبصهبى تجييي ؿَد.
-11اگش ٍظبيف ايي ؿغل ثِ هـبغل هـبثِ هحَل ؿَد چِ ػَالت يب چبلؾ ّبيي ثشاي ػبصهبى ايجبد هي ؿَد؟
ٍ -12احذّبي هـتشي هؼتمين خذهبت ٍ فؼبليت ّبي ؿغل ثِ ّوشاُ خذهبت اسائِ ؿذُ ثِ آًْب هؼشفي ؿَد؟
-13دس كَستي وِ ؿغل سا پيچيذُ يب تخللي اسصيبثي هي وٌيذ ،داليل روش گشدد.
-14دس كَست ضشٍست دس هَسد هؼشفي ثيـتش پؼت تَضيح دّيذ.

ػَاالت ؿٌبػبيي هـبغل كليذي
-1تبثيش ٍظبيف ؿغل هَسد ًظش دس پيـجشد هبهَسيت ّب ،اّذاف ٍ
اػتشاتظي ّبي ؿشوت يب ٍاحذ ثب داليل هتمي تجييي ؿَد.

 ،-2ػشپشػتي هؼتمين چِ تؼذاد اص وبسوٌبى ثش ػْذُ هتلذي
ؿغل اػت ؟آخشيي ًؼخِ چبست ػبصهبًي هلَة هذ ًظش لشاس
گيشد.

ػَاالت ؿٌبػبيي هـبغل كليذي
-3هؼئَليت ّبي ؿغل چگًَِ هَجت استمبء ايوٌي وبسوٌبى ٍ وبّؾ خطشات
هحيط وبسي هي ؿَد؟

-4دس صهبى ّبيي وِ ثشاي هذتي ايي ؿغل ثالتلذي ثَدُ اػت چِ چبلؾ ّبيي
ثشاي ٍاحذ/ػبصهبى ايجبد ؿذُ اػت؟

ػَاالت ؿٌبػبيي هـبغل كليذي

-5ػِ هَسد اص هْوتشيي تلويوبتي وِ افشاد دس ايي ؿغل گشفتِ يب هي تَاًٌذ
ثگيشًذ ثيبى ًوبييذ.

-6دس كَستي وِ ثِ هٌظَس اًجبم ٍظبيف دس ؿغل هَسد ًظش ًيبص ثِ داًؾ
تخللي ٍ هْبست ثباليي هي ثبؿذ هَاسد روش ؿَد.

ػَاالت ؿٌبػبيي هـبغل كليذي
-7وؼت وذام هذاسن حشفِ اي داخلي يب ثيي الوللي (گزساًذى دٍسُ آهَصؿي)
دس اًجبم فؼبليت ّبي ايي ؿغل ثِ كَست ثْشُ ٍس هَثش اػت؟

-8اًجبم ٍظبيف تؼييي ؿذُ دس ايي ؿغل چگًَِ ٍ ثِ چِ هيضاى ثش ػَدآٍسي
ؿشوت تبثيش هي گزاسد؟دس ايي خلَف روش ػَاثك هَسد تبييذ دس ػٌَات
گزؿتِ ضشٍسي اػت.

ػَاالت ؿٌبػبيي هـبغل كليذي
 -9لطفب هْوتشيي ٍظبيف ،هؼئَليت ّب ٍ اختيبسات ايي ؿغل تـشيح ؿَد.
وذام يه اص ٍظبيف روش ؿذُ دس ؿٌبػٌبهِ فؼلي ثِ ٍضَح تـشيح ؿذُ
اػت؟

ً-10مؾ ايي ؿغل دس افضايؾ ثْشُ ٍسي ػبصهبى تجييي ؿَد .ػالٍُ ثش
تـشيح هَسد ،فشهَل هحبػجِ ثْشُ ٍسي روش ؿَد.

ػَاالت ؿٌبػبيي هـبغل كليذي

 -11اگش ٍظبيف ايي ؿغل ثِ هـبغل هـبثِ هحَل ؿَد چِ ػَالت يب چبلؾ
ّبيي ثشاي ػبصهبى ايجبد هي ؿَد؟

ٍ -12احذّبي هـتشي هؼتمين خذهبت ٍ فؼبليت ّبي ؿغل ثِ ّوشاُ
خذهبت اسائِ ؿذُ ثِ آًْب دس لبلت يه جذٍل اسائِ ؿَد؟

ػَاالت ؿٌبػبيي هـبغل كليذي
-13دس كَستي وِ ؿغل سا پيچيذُ يب تخللي اسصيبثي هي وٌيذ ،داليل روش
گشدد.

-14دس كَست ضشٍست دس هَسد هؼشفي ثيـتش يب هَاسد خبف ؿغل

تَضيحبتي حذاوثش دس لبلت چْبسػطش آٍسدُ ؿَد.

جذٍل ػِ  :اهتيبص تَكيف ؿغل ........ثب وذ ........
سديف

ؿوبسُ ػَال

1

پيـجشد هبهَسيت ّب

2

ػشپشػتي هؼتمين

3

استمب ايوٌي

4

چبلؾ ّبي ثالتلذي

5

تلويوبت هْن

6

داًؾ تخللي  /هْبست ثبال

7

هذاسن حشفِ اي

8

تبثيش ثش ػَدآٍسي

9

اّويت ٍظبيف ٍ هؼئَليت ّب

10

افضايؾ ثْشُ ٍسي

11

ػَالت هحَل وشدى ٍظبيف ثِ هـبغل هـبثِ

12

هـتشي هؼتمين

13

پيچيذگي ٍ تخللي ثَدى ؿغل

14

هَاسد خبف ٍ ٍيظُ

15

جوغ ول

ًظش اسصيبثبى
1

2

3

4

5

جوغ ثٌذي ػتبد
اسصيبثي

جذٍل ؿوبسُ  : 4اهتيبص ؿبيؼتگي ّبي ؿغل وليذي ...........................ثب وذ .............
ؿبيؼتگي
اهتيبص صيش
تؼشيف صيش ؿبيؼتگي
صيش ؿبيؼتگي
ؿبيؼتگي
اكلي
تَاى ضٌبسبيي ًقبغ قَت ،ظعف ،فشصت ّب ٍ تْذيذات هحيػ ضشمت ٍ صٌعت
ديذگبُ استشاتظيل
ٍ تَجِ بِ آيٌذُ دس تحليل هسبيل مالى
تَاى تجضيِ ٍ تحليل علت ٍ هعلَلي ٍ تَجِ بِ فشآيٌذّبي مبسي ٍ دسك استببغ
تفنش سيستوي
آًْب بب هحيػ ٍ تَجِ بِ ابعبد هختلف هسئلِ
تَاى فنشي خالقيت ٍ ًَآٍسي

تَليذ فنش ٍ ايذُ ًَ ٍ عولي سبختي اًذيطِ ّبي جذيذ

قببليت سيطِ يببي ٍ جستجَي اؼالعبت صيشبٌبيي دس جْت حل هسبئل بِ
طسف ًگشي
صَست عويق اص ؼشيق بِ چبلص مطيذى ٍظع هَجَد
تَاًبيي رٌّي ببال ٍ َّضوٌذي دس حل هسبئل بب دس ًظش گشفتي ابعبد هختلف
سشعت دسك ٍ اًتقبل
هسئلِ ٍ اًتقبل هفبّين بِ سٍش سبدُ ٍ قببل فْن بِ ديگشاى
فشاگشد ًظن ٍ تشتيب دادى بِ فعبليت ّب ٍ تقسين ٍظبيف ٍ تنليف آًْب بِ افشاد
سبصهبًذّي
بِ هٌظَس اجشا دس جْت تحقق اّذاف ضشمت
اسصيببي بشًبهِ ّب ٍ تصوين گيشي ّب ٍ اقذاهبت الصم دس جْت جلَگيشي اص
مٌتشل ٍ ًظبست
اًحشاف عوليبت ًسبت بِ اّذاف ٍ تصحيح اًحشافبت
تَاى
تحول فطبسّبي مبسي ٍ صشف اًشطي دس جْت اجشاي بشًبهِ ّب ٍ دستَسالعول
اجشايي
تالضگشي
ّب بب حعَس هستوش
ًتيجِ گشايي

پيگيشي پيطشفت اهَس تب تحقق اّذاف ٍ بشآٍسدُ ًوَدى اًتظبسات
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جذٍل ؿوبسُ  : 4اهتيبص ؿبيؼتگي ّبي ؿغل وليذي ...........................ثب وذ .............
ؿبيؼتگي
اهتيبص صيش
تؼشيف صيش ؿبيؼتگي
صيش ؿبيؼتگي
ؿبيؼتگي
اكلي
تصوين
سبصي/
تصوين
گيشي

هْبست
استببؼي

ٍيظگي ّبي
ضخصيتي

اسصيببي ساّنبس
سيسل پزيشي
ستجيذُ
ثببت دس تصوين
گيشي

پس اص ضٌبسبيي هسئلِ ،ساُ حل ّبي هَجَد ٍ ببلقَُ بب تَجِ بِ هضايب ٍ هعبيب
اسصيببي هي ضَد.
دس تصوين سبصي/گيشي جسَساًِ ٍ سٌجيذُ عول مشدُ ٍ هحبفظِ مبس ًوي
ببضذ.
عذم تشديذ دس تصوين گيشي ٍ تصوين خَد سا هشتبب عَض ًوي مٌذ.

هَظَعبت سا ٍاظح ،هختصش ٍ سبصهبى يبفتِ ،ضوشدُ ٍ ّوشاُ بب رمش هثبل بشاي
هْبست مالهي
هخبؼبيي بيبى هي مٌذ.
دس ًگبسش صحيح ،هختصش ٍ سبختبسهٌذ تَاًوٌذ است ٍ دس ًَضتبس دايشُ ٍاطگبى
هْبست ًَضتبسي
ٍسيع داسد ٍ قَاعذ دستَسي سا سعبيت هي مٌذ.
اًعؽبف پزيشي

هي تَاًذ بب ّشمس بب تَجِ بِ ضشايػ ،سفتبسهٌبسب ٍ هَثشي داضتِ ببضذ.

سعِ صذس

استقبهت دس بشابش هطنالت ٍ تحول فطبس مبس بِ صَستي مِ ثببت ّيجبًي خَد
سا اص دست ًوي دّذ.

اعتوبد بِ ًفس

اؼويٌبى ٍ استقالل دس بيبى ًظشات ٍ تَاًبيي حفظ آساهص دس ضشايػ بحشاى

مبسّب سا سشسشي ًوي گيشد ٍ ًيبصي بِ ًظبست دائوي جْت اًجبم ٍظبيف ًوي
هسئَليت پزيشي
ببضذ.
دس اًجبم ٍظبيف پبفطبسي هي مٌذ ٍ دس دستيببي بِ اّذاف ضشمت هتعْذ ٍ
پيگيشي
پيگيش است.
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جذٍل ؿوبسُ  : 4اهتيبص ؿبيؼتگي ّبي ؿغل وليذي ...........................ثب وذ .............
ؿبيؼتگي
اهتيبص صيش
تؼشيف صيش ؿبيؼتگي
صيش ؿبيؼتگي
ؿبيؼتگي
اكلي
اسصيببي عولنشد ٍ
اسادُ ببصخَس

سشپشستي

تخصص

بب ّذف بْبَد عولنشد مبسمٌبىً ،ظبم تطَيق ٍ تٌبيِ مبسآهذي ايجبد ًوَدُ ٍ
ببصخَسّبي سفتبسي ٍ عولنشدي سبصًذُ اسائِ هي دّذ.

تَسعِ ،پشٍسش ٍ بب استفبدُ اص ايضاسّبيي هبًٌذ هشبيگشي ٍ تفَيط اختيبس بِ افضايص هْبست ّبي
افشاد تَجِ هي مٌذ.
جبًطيي پشٍسي
اثشگزاسي ٍ هتقبعذ دس تفْين ديگشاى هَظعي هالين ٍ هسبلوت آهيض اتخبر هي مٌذ ٍ ديگشاى سا بب
اسائِ دليل ،هٌؽق اسقبم ٍ هثبل تحت تبثيش قشاس هي دّذ.
سبصي
هطبسمت جَيي

هي تَاًذ افشاد ٍ گشٍُ ّب سا دس اهَس هطبسمت دادُ ٍ ًظشات ٍ خَاستِ ّبي آًبى
سا ّوسَ مشدُ ٍ ّوَاسُ دس پي اًسجبم ٍ ٍحذت است.

بِ سٍص بَدى

بِ صَست هستوش داًص ٍ هْبست ّبي خَد سا دس حَصُ مبسي تَسعِ دادُ ٍ
بشاي سضذ خَد بشًبهِ اجشايي داسد.

داًص هذيشيت ٍ
تعبلي

عالٍُ بشهببحث تخصصي اص فشاگيشي هقَالت هذيشيتي هبًٌذ هذيشيت هٌببع
اًسبًي ،ببصًگشي فشآيٌذّب ٍ تعبلي استقببل هي مٌذ.

جوغ ول
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ًحَُ اسصيبثي هـبغل كليذي
 حذاوثش اهتيبص ّش ؿغل 10000هي ثبؿذ. جذٍل ؿوبسُ يه  :تؼييي اّويت ٍ تبثيش ؿغل( )Aثب حذاوثش اهتيبص  ٍ 1000ضشيت 1 جذٍل ؿوبسُ دٍ  :اّويت ؿبخق ّبي ػوَهي( )Bثب حذاوثش اهتيبص  ٍ 600ضشيت 2 جذٍل ؿوبسُ ػِ  :جذٍل اهتيبصات تَكيفي ؿغل ( )Cثب حذاوثش اهتيبص  ٍ1400ضشيت 2جذٍل ؿوبسُ چْبس  :تؼييي ضشايت ؿبيؼتگي ّبي ؿغل ( )Dثب حذاوثش اهتيبصٍ 2500ضشيت2
-اهتيبص ًْبيي ؿغل; ()A(+)B*2(+)C*2(+)D*2
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دػتبٍسدّب ٍ الذاهبت آتي

ؿٌبػبيي هـبغل وليذي 24هذيشيت ؿشوت ػبيپب ثِ تؼذاد  85ؿغل
اهىبى اًجبم آديت هـبغل وليذي
اسصيبثي ؿبغليي هـبغل وليذي
اسائِ گضاسؿبت ثبصخَسد ٍ همبيؼِ ًتبيج اسصيبثي ؿغل ٍ ؿبغل
تَاًوٌذػبصي ؿبغليي هـبغل وليذي اص طشيك طشح ّبي هٌتَسيٌگ
طشاحي ٍ اجشاي ًظبم جبًـيي پشٍسي ثب اٍلَيت هـبغل وليذي
ثْجَد ًظبم ّبي جزة ٍ اػتخذام ،گشدؽ ؿغلي ،جبثجبيي ،اػتؼذاديبثي ٍ .....ثب
ّذف تبهيي ًيبص ٍ الضاهبت هـبغل وليذي
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• تْيِ الگَي ؿٌبػٌبهِ

• تذٍيي هذل

• دسيبفت ثبصخَس

• جلت حوبيت هذيشاى

• اًتخبة ٍ آهَصؽ ػفيشاى

• اسػبل ٍ دسيبفت ؿٌبػٌبهِ

• دسيبفت جذاٍل تىويل ؿذُ
اثشثخـي ٍ ؿبيؼتگي

• اكالح ؿٌبػٌبهِ ّب
-2تذٍيي ؿٌبػٌبهِ
هـبغل
وليذي(هذيشيت
هٌبثغ اًؼبًي)

-1ؿٌبػبيي هـبغل
وليذي(هذيشيت
هٌبثغ اًؼبًي)

طشح تَاًوٌذػبصي
ؿبغليي پؼت ّبي وليذي
• هؼشفي ثِ هشوض اسصؿيبثي

• اجشاي وبًَى اسصيبثي
• هلبحجِ ثبصخَس ًتبيج
• اسػبل ًتبيج اسصيبثي ثِ
هذيشيت ّبي هٌبثغ اًؼبًي ٍ
آهَصؽ

-3اسصيبثي ؿبغل ٍ
دٍ جبًـيي ؿغل
وليذي(ثشًبهِ سيضي ٍ
اسصؿيبثي)

-4تَاًوٌذػبصي
ؿبغل هـبغل وليذي
(هذيشيت آهَصؽ)

• تؼييي ػجه يبدگيشي

• تذٍيي ثشًبهِ تَػؼِ
فشدي)(IDP
• اجشاي ثشًبهِ هٌتَسيٌگ
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