حاكميت باليني
مالك هاي پيشنهادي جهت

زير مالك

ارزيابي

مذيشيت ي سَثشي

امتياز
مالك

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

5

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

70

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

5

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

40

*الصم تٍ ركش است دس طًست عذم احشاص امتياص كمتش اص  ،20معادل امتياص كل محًس مذيشيت ي سَثشي(  100امتياص) اص امتياص كسة
شذٌ تًسط تيماسستان كسش مي گشدد.

1

مستىذات الصم:

استاندارد

مستندات

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

ٚ رٛؿ ثٙـي ؿك ثل٘بٔ ٝاًتلاتويه و ٝثٝ
عبوٕيت ثبِيٙي اُبكٕٛ٘ ٜؿ ٜثبُـ

نحوه امتياز دهي
اٌل ؿك ثل٘بٔ ٝاًتلاتويه ثيٕبكًتبٖ ث ٝعبوٕيت ثبِيٙي
 ٚتغمك آٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ يىي ام ثٙـٞبي ثل٘بٔ ٝاُبكُ ٜـٜ
ثبُـ( .امتياص  5اختظاص مي ياتذ)
 اٌل ثلاي ٞل ٔ 7غٛك ام عبوٕيت ثبِيٙي ،ثل٘بٔٝ
ّٕ٣يبتي تـٚيٗ ُـ ٜثبُـ ٔزٕ٣ٛبً  70أتيبم اعلام ٔي
ٌلؿؿ( .تٍ اصاي َش محًس  10امتياص)

ٞليه ام ٔ 7غٛك عبوٕيت ثبِيٙي
ؿك ثيٕبكًتبٖ ؿك لبِت ثل٘بٔٝ
ّٕ٣يبتي تـٚيٗ ُـ ٜؿك عبَ ارلا
ثبُـ.

ٚ رٛؿ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تـٚيٗ ُـ ٜثلاي
ٔغٛكٞبي ٔـيليتي ،آٔٛمٍ ٔ ٚـيليت
وبكوٙبٖ ،ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل،
اًتفبؿ ٜام اٛال٣بت ،احلثؾِي ثبِيٙي،
ٕٔيني ثبِيٙي ،ت٤بُٔ ثب ثيٕبك ٕٞ ٚلاٞبٖ

 اٌل ؿك تـٚيٗ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ث ٝتـٚيٗ ٞـف وّي،

اٞـاف اؽتٔبٓي  ٚاًتلاتوي ٞب تٛرُ ٝـ ٜثبُـ2 ( .
امتياص اختظاص مي ياتذ)
 اٌل ؿك تـٚيٗ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ،ث ٝتـٚيٗ ف٤بِيت ٞب
ؿك ٌٔيل تغمك اٞـاف ت٤ييٗ ُـ ٜتٛرُ ٝـ ٜثبُـ.

ٞ ل يه ام ثل٘بٔٞ ٝبي ّٕ٣يبتي تـٚيٗ ُـٜ
ُبُٔ ثؾَ ٞبيٞ :ـف وّي ،اٞـاف
 اٌل ؿك تـٚيٗ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ،ث ٝتـٚيٗ ُبؽٟٔبي
اؽتٔبٓي ،اًتلاتويٟب ،ف٤بِيت ٞب،
ُبؽٟٔبي اكميبثيٌ ،ناكٍ پيِلفت ف٤بِيت ؿًتيبثي تٛرُ ٝـ ٜثبُـ 2 ( .امتياص اختظاص مي
ٞب ثبُـ
ياتذ)

( 2امتياص اختظاص مي ياتذ)

 اٌل ؿك تـٚيٗ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ،ثٌ ٝناكٍ پيِلفت
ف٤بِيت ٞب ؿك ٌٔيل اٞـاف ت٤ييٗ ُـ ٜتٛرُ ٝـٜ

ثبُـ 2( .امتياص اختظاص مي ياتذ )

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

 ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثبمٍ٘لي  ٚآالط ُـ ٜاٌل ٔلون ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي آالط ُـ ٜكا ثل كٚي ٌ٘ؾٝ
ثل كٚي ٌ٘ؾ ٝلـيٕي آٖ پيًٛت ُٛؿ ث ٝلـيٕي آٖ پيًٛت وٙـ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝتبكيؼ ثبمٍ٘لي
ٌ ٝ٘ٛاي و ٝتبكيؼ ثبمٍ٘لي  ٚإ٣بَ
 5امتياص
 ٚإ٣بَ تغييلات ؿك آٖ ِٔؾْ ثبُـ( .
تغييلات ؿك آٖ ِٔؾْ ثبُـ (لبثُ فول اختظاص مي ياتذ)
اًت و ٝتبكيؼ ثبمٍ٘لي ٞل ٔ 6ب ٜيىجبك ٔي
ثبُـ).
ٚ رٛؿ ٓٛكت رٌّبت ٔلث ٙٛث ٝتِىيُ
رٌّبت وٕيت ٝثٟجٛؿ ويفيت و ٝؿك آٖ

ٔـيلاٖ اكُـ ثيٕبكًتبٖ ٔتٟ٤ـ ثٝ
ارلاي ثل٘بٔ ٝعبوٕيت ثبِيٙي ثبُٙـ.

أ٘بي كئيئ ،ـيل ثيٕبكًتبٖٔ ،ـيل
پلًتبكي ،كًٚبي ثؾِٟب ٌٔ ٚئَٛ
عبوٕيت ثبِيٙي ثيٕبكًتبٖ ِ٘ب٘ ٝع٘ٛك
آٟ٘ب ؿك رٌّبت ثبُـ

ٚ رٛؿ اثال ٥كًٕي ثلاي ٌٔئ َٛعبوٕيت
ثبِيٙي ام ًٛي كيبًت ثيٕبكًتبٖ
2

 ؿك ٓٛكت ع٘ٛك كئيئ ،ـيل ثيٕبكًتبٖٔ ،ـيل
پلًتبكي  ٚكًٚبي ثؾِٟب (ام رّٕ ٝكئيي ٚاعـ
آمٔبيٍِب ،ٜكاؿيِٛٛهي ،ؿاكٚؽب٘ )...ٚ ٝؿك رٌّبت ٔلثٙٛ
ث ٝوٕيت ٝثٟجٛؿ ويفيت (عبوٕيت ثبِيٙي) 10 ( .امتياص
اختظاص مي ياتذ)

 ؿك ٓٛكت ِٔبكوت ٔـيلاٖ اكُـ ؿك تـٚيٗ ثل٘بٔٝ

ّٕ٣يبتي  ٚپبيَ ٌٔتٕل  ٓ٠ٙٔ ٚآٖ( .

 5امتياص

ٚ رٛؿ ٌٔتٙـاتي ؿاَ ثل ٜٔبثمت
تغٔيالت  ٚتزبكة وبكي ٌٔئ َٛعبوٕيت
ثبِيٙي ثب اِنأبت ٔمت٘ي

اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت ا٘تؾبة  ٚثىبك ٌٕبُتٗ وبكُٙبى ٌٔئَٛ
عبوٕيت ثبِيٙي ثب پٙذ ًبَ ًبثم ٝوبكي ؿك ثيٕبكًتبٖ
 ٚيه ًبَ تزلث ٝؿك مٔي ٝٙاكتمبي ويفيت ٌ ٚقكا٘ـٖ
ؿٚكٞ ٜبي ٔـيليت ويفيت ٔ ٚتٟ٤ـ ث ٝثل٘بٔٞ ٝبي
والٖ اكتمبي ويفيت ام ًٛي كيبًت ثيٕبكًتبٖ( .

6

امتياص اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ُلط ٟٚبيف ثلاي ٌٔئ َٛعبوٕيت
ثبِيٙي  ٚؿاؿٖ اؽتيبكات ٔتٙبًت ثب ُلط ٟٚبيف ث ٝا. ٚ
( 5امتياص اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت اؽتٔبّ ٘يلٚي اٌ٘ب٘ي ٔتٙبًت ثب ت٤ـاؿ
تؾت ثيٕبكًتبٖ  5( .امتياص اختظاص مي ياتذ)

3

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

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

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

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

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

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

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

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

4

حاكميت باليني
مالك هاي پيشنهادي جهت

زير مالك

ارزيابي

آمًصش ي مذيشيت
كاسكىان

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

امتياز مالك
50

٠٘ بْ كٗبيت ًٙزي وبكوٙبٖ ؿك ثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت ٝثبُـ

20

٠٘ بْ تٛري٘ ٝيلٞٚبي رـيـ اِٛكٚؿ ؿكثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت ٝثبُـ

30

5

مستىذات الصم
استاندارد

نحوه امتياز دهي

مستندات
 فلْ آٔٛمٍ  ٚكإٙٞبي تـٚيٗ PDP

 فلْ تىٕيُ ُـٜ
پلً ُٙپلًتبكي  25 ،ؿكٓـ وبؿك پنُىي ٚ
30ؿكٓـ ًبيل وبكوٙبٖ

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ فلْ آٔٛمٍ  ٚكإٙٞبي تـٚيٗ

5 ( .PDP

 PDPثلاي  40ؿكٓـ امتياص اختظاص مي ياتذ)

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل آ٘بِين فلٟٔبي PDP

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

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ثل٘بٔ ٝكيني رٟت آٔٛمٍ
وبكوٙبٖ  ٚاِٛٚيت ثٙـي ٘يبمٞبي أٛمُي ّٕ٣ي -
وبكثلؿي پلًٛ ، ُٙجك ٘تبيذ عبُٓ ام فلٟٔبي
PDP
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ ؿٚكٟٞبي آٔٛمُي
ٔـّٕ٣ ٖٚي ثلاي پلًٛ ، ُٙجك ٘يبم ًٙزي ا٘زبْ
ُـٜ
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ ؿٚكٞ ٜبي آٔٛمُي
ٔـ ٖٚوبكثلؿي ٟٔ -بكتي ثلاي پلًٛ ، ُٙجك ٘يبم
ًٙزي ا٘زبْ ُـٜ

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ فلْ  PDPتىٕيُ ُـ ٜثلاي  %40پلًُٙ
پلًتبكي %25 ،وبؿك پنُىي ً %30 ٚبيل وبكوٙبٖ 5 ( .امتياص
اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل آ٘بِين فلٟٔبي

.PDP

(6امتياص اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ثل٘بٔ ٝكيني رٟت آٔٛمٍ

.

وبكوٙبٖ  ٚاِٛٚيت ثٙـي ٘يبمٞبي أٛمُي ّٕ٣ي  -وبكثلؿي پلًُٙ

(6امتياص اختظاص مي ياتذ)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ ؿٚكٟٞبي آٔٛمُي ٔـٖٚ

ّٕ٣ي ثلاي پلً 4 ( ُٙامتياص تشاي گشيٌ پشستاسي 4 ،امتياص
گشيٌ پضشكي 4 ،امتياص سايش كاسكىان)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ ؿٚكٞ ٜبي آٔٛمُي ٔـٖٚ
وبكثلؿي ٟٔ -بكتي ثلاي پلًُٙ

امتياص تشاي گشيٌ پشستاسي ،

ٛ ،جك ٘يبم ًٙزي ا٘زبْ ُـٜ

(4

 4امتياص گشيٌ پضشكي،

4

امتياص سايش كاسكىان)
تًجٍ :ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات أتيبم وبُٔ اعلام ٔي ُٛؿ ،ؿك
ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ثلاي ٘يٕي ام ٔٛاكؿٔ٘ ،ف أتيبم ؿك ٘٠ل
ٌلفتٔ ٝي ُٛؿ  ٚؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ثلاي وٕتل ام %50
ٔٛاكؿٞ ،يش أتيبمي اعلام ٕ٘ي ُٛؿ.

٘٠بْ كٗبيت ًٙزي وبكوٙبٖ ؿك
ثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت ٝثبُـ

 فلٟٔبي كٗبيت ًٙزي پلًُٙ
٘٠لات ٚ
ا٣الْ
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل
پيِٟٙبؿات ام ًٛي وبكوٙبٖ
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ثلكًي  ٚآ٘بِين ٘٠لات ٚ
پيِٟٙبؿات وبكوٙبٖ
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ارلاي الـأبت ٔـاؽّٟبي
 ٚثل٘بٔ ٝكيني كفبٞي

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ فلٟٔبي كٗبيت ًٙزي پلً( .ُٙ

 5امتياص

اختظاص مي ياتذ)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ا٣الْ ٘٠لات  ٚپيِٟٙبؿات
ام ًٛي وبكوٙبٖ  5(.امتياص اختظاص مي ياتذ)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ثلكًي  ٚآ٘بِين ٘٠لات ٚ
پيِٟٙبؿات وبكوٙبٖ 5(.امتياص اختظاص مي ياتذ)
ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ارلاي الـأبت ٔـاؽّٟبي ٚ
ثل٘بٔ ٝكيني كفبٞي( 2.5امتياص اختظاص مي ياتذ)
تًجٍ :ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ثلاي تٕبٔي ٔٛاكؿ ،أتيبم وبُٔ
اعلام ٔي ُٛؿ ،ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ثلاي ٘يٕي ام ٔٛاكؿ،
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٘ٔف أتيبم ؿك ٘٠ل ٌلفتٔ ٝي ُٛؿ  ٚؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات
ثلاي وٕتل ام ٛٔ %50اكؿٞ ،يش أتيبمي اعلام ٕ٘ي ُٛؿ
 پٕفّت تٟيُ ٝـ ٜؿك اكتجب ٙثب ٔ٤لفي وّي
ثيٕبكًتبٖ
ُ لط ٟٚبيف ُغّي ثلاي ٞل يه ام پلًُٙ

اٛال٣بت
 پٕفّت تٟيُ ٝـ ٜؿك اكتجب ٙثب
ٔلث ٙٛثٌٔ ٝيل اكتمبي ُغّي  ،ؽٜلات ُغّي
ٔ ٚجبعج ايٕٙي
 پٕفّت يب رن ٜٚتٟيُ ٝـ ٜؿك اكتجب ٙثب
ٔ٤لفي رنييبت ؿًتٛكاِٞ ُٕ٤ب  ٚاٛال٣بت
ٔلث ٙٛث ٝتزٟينات اؽتٔبٓي ٞل ثؾَ
٘٠بْ تٛري٘ ٝيلٞٚبي رـيـ
اِٛكٚؿ ؿك ثيٕبكًتبٖ اًتملاك
يبفت ٝثبُـ

 صه ِيٌت اكميبثي آٔٛمٍ پلً ُٙرـيـ
اِٛكٚؿ

ٌٔ تٙـات ٔلث ٙٛث ٝا٘زبْ ٔـاؽالت المْ ثب
تٛر ٝث٘ ٝتبيذ اكميبثي ام پلً ُٙرـيـاِٛكٚؿ

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ پٕفّت ٔ٤لفي وّي ثيٕبكًتبٖ(.

 4امتياص

اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ُلط ٟٚبيف ُغّي ثلاي ٞل كؿُ ٜغّي(.

4

امتياص اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ پٕفّت ٔلث ٙٛثٌٔ ٝيل اكتمبي ُغّي  ،ؽٜلات
ُغّي ٔ ٚجبعج ايٕٙي 3(.امتياص اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ پٕفّت يب رن٤ٔ ٜٚلفي رنييبت ؿًتٛكإُِ٤
ٞب  ٚاٛال٣بت ٔلث ٙٛث ٝتزٟينات اؽتٔبٓي ٞل ثؾَ  4(.امتياص
اختظاص مي ياتذ)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ س ن ِيٌت اكميبثي آٔٛمٍ پلً ُٙرـيـ
اِٛكٚؿ 5(.امتياص اختظاص مي ياتذ)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔلث ٙٛث ٝا٘زبْ ٔـاؽالت المْ ثب
تٛر ٝث٘ ٝتبيذ اكميبثي ام پلً ُٙرـيـاِٛكٚؿ  5(.امتياص اختظاص
مي ياتذ)
تًجٍ :ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ پٕفّت ٔلث ٙٛثٌٔ ٝيل اكتمبي ُغّي ،
ؽٜلات ُغّي ٔ ٚجبعج ايٕٙي أتيبم وبُٔ

(  3امتياص) ،ؿك

ٓٛكت ٚرٛؿ يىي ام ايٗ ٛٔ 3كؿ ( 1امتياص)  ،ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؿٚ
ٔٛكؿ ام ايٗ ٛٔ 3كؿ ( 2امتياص)  ٚؿك ٓٛكت ٣ـْ ٚرٛؿ ٞيش يه
ام ايٗ ٔٛاكؿ ( 0امتياص) اعلام ٔي ٌلؿؿ.
بقيه موارد از اين مستندات به اين شيوه ارزيابي مي

-

گردد كه :ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٞل يه ام ٌٔتٙـات (امتياص كامل)
 ٚؿك ٓٛكت ٣ـْ ٚرٛؿ آٟ٘ب (امتياص طفش) اعلام ٔيٍلؿؿ.
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مظاحثٍ:
نحوه امتيازدهي

سوال

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

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

 PDPآٌبٞي ٘ـاُت ٝثبُٙـ

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

 ٚا٘زبْ الـأبت ٔـاؽّ ٝاي ثل اًبى آ٘لا تبييـ وٙٙـ

( 2.5امتياص) ،ؿك

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

(1

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

ؿك ٓٛكتي و ٝپلً ُٙرـيـاِٛكٚؿ  ،ؿكيبفت آٔٛمُٟبي المْ ؿك ثـٚ ٚكٚؿ كا
تبييـ ٕ٘بيٙـ ،أتيبم وبُٔ ( 4امتياص) ،ؿك ٓٛكتي و ٝپلً ُٙرـيـاِٛكٚؿ
اٛال٣ي ام ايٗ آٔٛمُٟب ٘ـاُت ٝثبُٙـ ( 0امتياص)  ٚؿك ٓٛكت اٛال ١ثلؽي ام
آٟ٘ب ( 2امتياص) اعلام ٔي ٌلؿؿ.
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حاكميت باليني
مالك هاي پيشنهادي

زير مالك

جهت ارزيابي

مذيشيت خطش ي
ايمىي تيماس

امتياز
مالك

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

10

 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ًيٌتٓ حجت ؽٜب ثبُـ

10

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

20

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

30

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

10

 ثيٕبكًتبٖ ثٛ٠ٙٔ ٝك عف ٞايٕٙي ثيٕبك  ٚاكائ ٝثٍٙٞ ٝبْ ٔلالجت ٞبي ؿكٔب٘ي ،ا٣الْ ٘تبيذ آمٔبيِبت اٚكها٘ي كا
تٕ٘يٗ ٔي ٕ٘بيـ.

10

 ثيٕبكًتبٖ ويفيت آ٘تي ثيٌٛلاْ ٞب كا تٕ٘يٗ  ٚپبيَ ٔي وٙـ.

10

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

11

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

10

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


 A .2.1.1 يىي ام ٔـيلاٖ ٔيب٘ي ثيٕبكًتبٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ ٕٞب ًٙٞوٙٙـ ٜف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل
ٔٛٔٙة ُـ ٜاًت
 A .2.1.2 ثيٕبكًتبٖ رٌّبت ٔبٞيب٘ ٝوٕيتٔ ٝلي ٔ ٚيل كا ثٔٛكت ٔلتت ثلٌناك ٔي ٕ٘بيـ .
 A. 4.1.1 ثيٕبكًتبٖ ٚرٛؿ تزٟينات ٗلٚكي كا تٕ٘يٗ ٔي ٕ٘بيـ .
 A.4.1.2 ثيٕبكًتبٖ ٗـ ٣ف٘ٛي ٔٙبًت ّٜٛٔ ٚة وّيًٚ ٝبيُ پنُىي ثب لبثّيت اًتفبؿٔ ٜزـؿ كا لجُ ام وبكثلؿ
تٕ٘يٗ ٔي ٕ٘بيـ .
 A.4.1.3 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ًٚبيُ  ٚتزٟينات وبفي ثٕٛ٠ٙك تٕ٘يٗ ٗـ٣ف٘ٛي  ٚاًتليّيناًي ٖٛفٛكي ٔي ثبُـ

10

9
10
10
10
7

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

3

 B 2.1.1 پنُه لجُ ام ا٘زبْ ٞل ٌ ٝ٘ٛالـاْ ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي تٟبرٕي ؛ وّي ٝؽٜلات ٙٔ ،بفٛ٣ ٚ ٢اكٕ رب٘جي
اعتٕبِي پلًٚيزل كا ث ٝثيٕبك تٗٛيظ ؿاؿ ٚ ٜثب ع٘ٛك ٠٘ ٚبكت پلًتبك ،ثيٕبك ثلٌ ٝكٗبيت ٘بٔ ٝكا أ٘بء ٔي ٕ٘بيـ .

10

9

 B 3.1.1 لجُ ام ا٘زبْ ٞل ٌ ٝ٘ٛپلًٚيزل ؿكٔب٘ي  ،تِؾئي  ٚآمٔبيٍِبٞي ،تزٛين ؿاك ٚ ٚيب تلاٌ٘فٛمي ٖٛؽٚ ٖٛ
فلآٚكؿٞ ٜبي ؽ٘ٛي ،وّي ٝثيٕبكاٖ  ٚثٚ ٝيوٌ ٜلٞ ٜٚبي ؿك ٔ٤لٕ ؽٜل ٔٙزّٕٛ٘ ٝماؿاٖ  ،ثيٕبكاٖ ؿصبك اؽتالالت
ُٛٞيبكي ٚيب ًبِٕٙـاٖ عـالُ ثب ؿُٙ ٚبًُ ٝبُٔ ٘بْ ٘ ٚبْ ؽب٘ٛاؿٌي  ٚتبكيؼ تِٛـ ُٙبًبيي ٛٔٚكؿ تإييـ للاكٔي
ٌيل٘ـ ( ٞيش ٌبُٕ ٜبك ٜاتبق  ٚيب تؾت ثيٕبك يىي ام ايٗ ُٙبًٞ ٝب ٕ٘ي ثبُـ) .

10

 c. 1.1.1 ثيٕبكًتبٖ ثٛ٠ٙٔ ٝك ا٣الْ اٜٗلاكي ٘تبيذ عيبتي آمٔبيِبت ،وب٘بَ ٞبي اكتجبٛي آماؿ پيَ ثيٙي ولؿٜ
اًت.

10

 c.2.1.1 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔ ٝپيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ِٔتُٕ ثل صبكت ًبمٔب٘ي  ،ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ،
كإٙٞبٞب  ٚوتبثض ٝكإٙٞب ٔي ثبُـ .

13

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

7

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

10

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

10

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

10

 D 2.1.2 ثيٕبكًتبٖ ام كإٙٞبٞب  ،ام رّٕ ٝكإٙٞبٞبي ًبمٔبٖ رٟب٘ي ثٟـاُت  ،رٟت ٔـيليت ؿف ٢پٌٕب٘ـٞبي
٘ٛن تين  ٚثل٘ـ ٜتج٤يت ٔي ٕ٘بيـ

10

 ارتٙبة ام اتٔبَ ٘بؿكًت وبتتلٞب ٞ ِِٝٛ ٚب

10

 اكتجبٓ ٙغيظ وبكوٙبٖ ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي ؿك عيٗ تغٛيُ  ٚتغ َٛثيٕبك ٔبثيٗ ٌل ،ٜٚثؾَ ٔ ٚلاون ؿكٔب٘ي
 تّفيك ؿاكٚيي

10
10

 وٙتلَ ٔغّٞ َ ٛبي اِىتلِٚيتي غّيٞ

10

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

10
10

 اًتفبؿ ٜام ًٚبيُ يىجبك ٔٔلف ؿك تنكيمبت

10

 اكتمبء ثٟـاُت ؿًت

10

10

مستىذات الصم

استاندارد

نحوه امتياز دهي

مستندات

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ثلٌناكي
رٌّبت آٔٛمُي ٔـيليت ؽٜل تشاي  80تا %100
كاسكىان ،امتياص كامل (  5امتياص)  ،ؿك ٓٛكت
ٚرٛؿ ٌٔتٙـات تشاي كمتش اص  %50كاسكىان ( 0
امتياص)  ٚؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات تشاي  50تا
 %80كاسكىان ( 2.5امتياص) اعلام ٔي ٌلؿؿ.

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

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ثلٌناكي
ٌٔ تٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلٌناكي رٌّبت آٔٛمُي
ٔـيليت ؽٜل ثلاي وّي ٝوبكوٙبٖ

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

رٌّبت آٔٛمُي اًتب٘ـاكؿٞبي اِنأي ايٕٙي تيماس
5

تشاي  80تا  %100كاسكىان ،امتياص كامل (

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

2

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

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل حجت ؽٜب

ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ًيٌتٓ
حجت ؽٜب ثبُـ

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

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ثبمؽٛكؿ
ؽٜبٞبي حجت ُـ ٜام ٞل ثؾَ ث ٝوّي ٝوبكوٙبٖ
( 2امتياص)  ٚؿك ٓٛكت ٣ـْ ثبمؽٛكؿ ث ٝآٟ٘ب

(0

امتياص) تّ٤ك ٔي ٌيلؿ
 ؿك ٓٛكت تـٚيٗ ٚ ٚرٛؿ ثل٘بٔ ٝوب َٞؽٜبٞبي
پنُىي  4امتياص تّ٤ك ٔي ٌيلؿ.
تًجٍ :ثل٘بٔ ٝوب َٞؽٜبٞبي ثيٕبكًتبٖ
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ثبيـ

ُبُٔ ثيبٖ ٘غ ٜٛرٕ ٢آٚكي ؽٜبٞبي ٞل ثؾَ،

ؿكيبفت ٌناكُبت ام وٕيتٔ ٝلي ٔ ٚيل ،ؿفتل
كًيـٌي ثُ ٝىبيبت  ٚغيلٕٞ ،ٜضٙيٗ ا٘تؾبة
ك ٍٚتغّيُ ؽٜبٞب  ٚا٘تؾبة ُي ٜٛثلؽٛكؿ ثب
ؽٜبٞب (پيٍِيلا٘ٚ ،ٝاوِٙي ٔ )...ٚي ثبُـ
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل اًتملاك ف٤بِيت ٞبي
پيٍِيلا٘ٔ ٝـيليت ؽٜل ؿك وّي ٝثؾِٟب

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل تغمك ٌبٟٔبي FMEA

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

ُ( FMEAبُٔ

تِىيُ تيٓ (  1امتياص )ِٔ ،ؾْ ولؿٖ فلايٙـ يب
ًيٌتٓ تغت ٜٔبِ 1 ( ٝ٤امتياص ) ،فٟلًت ولؿٖ

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

عبالت ثبِم ٜٛؽٜب ثلاي ٞل يه ام آٟ٘ب (  1امتياص )،
ت٤ييٗ احلات ثبِم ٜٛثلٚم ٞليه ام ايٗ عبالت (

1

امتياص) ،ت٤ييٗ  ُّ٣ثلٚم ٞليه ام ؽٜبٞب (

1

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

 1امتياص ) ٚارلاي

الـأبت پيٍِيلا٘ ٚ ٝآالعي (

 2امتياص ) ٚ

مجمًعاً  10امتياص ثلاي تغمك تٕبٔي ايٗ ٛٔ 9كؿ
ؿك ٘٠ل ٌلفتٔ ٝيِٛؿ.
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل حجت وّيٛٔ ٝاكؿ SENTINEL
 ٚثل٘بٔ ٝكيني ثلاي ا٘زبْ RCA
ٚ رٛؿ ٓٛكت رٌّبت ٔجٙي ثل تِىيُ تيٓ
آٔٛمٍ ؿيـٛ multidisciplinary ٜجك ِٔٛتي
ٔـيب ثٛٛ ٝك ٔٓ٠ٙ
ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔٝ
تغّيُ ؽٜبٞبي پنُىي ام
ٛليك  RCAؿك ٔٛاكؿ عٛاؿث
 SENTINELثبُـ

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل رٕ٤أٚكي ٍ٘ ٚبُت اٛال٣بت
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ُٙبًبيي ٌٔبيُ ٔلتج ٚثب
ٔلالجت يب ؽـٔت
ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل تغّيُ عبؿحُٙ ،ٝبًبيي
ٛ٣أُ ؿؽيُ ؿك عبؿح ُّ٣ ٚ ٝكيِ ٝاي

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

 5امتياص

اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ
تغّيُ كيِ ٝاي ٚلبي )RCA ( ٢ثلاي وّيٛٔ ٝاكؿ
SENTINELحجت ُـ 5 (.ٜامتياص اختظاص مي
ياتذ)
RCA
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ
ثٜٛك وبُٔ  ٚتغمك تٕبٔي ٔلاعُ آٖ (ُبُٔ :تِىيُ
تيٓ آٔٛمٍ ؿيـٛ multi disciplinary ٜجك ِٔٛتي

ٌٔ تٙـات عبٚي اكائ ٝكا ٜعّٟب  ٚپيِٟٙبؿات

ٔـيب( 1امتياص)  ،رٕ ٢آٚكي ٍ٘ ٚبُت اٛال٣بت (

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ارلاي كا ٜعّٟب

امتياص)ُٙ ،بًبيي ٌٔبيُ ٔلتج ٚثب ٔلالجت يب ؽـٔت

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ٌناكٍ تغميك

1

( 2امتياص) ،تغّيُ عبؿحُٙ ٚ ٝبًبيي ٛ٣أُ ؿؽيُ ؿك
عبؿح 5 ( ٝامتياص)  ،اكائ ٝكا ٜعّٟب  ٚپيِٟٙبؿات (

3

امتياص) ،ارلاي كا ٜعُ (  2امتياص) ُٛ٘ ٚتٗ ٌناكٍ
12

تغميك ( 1امتياص)  ٚمجمًعاً  15امتياص اؽتٔبّ ٔي
يبثـ.

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

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  ٚكُٟٚبي ارلايي ؿك
كاث ٜٝثب يبؿٌيلي  ٚث ٝاُتلان ٌقاكي ٘تبيذ عبُٓ
ام حجت ؽٜب  ٚتغّيُ آٖ ؿك ؿاؽُ  ٚؽبكد
ثيٕبكًتبٖ 6(.امتياص اختظاص مي ياتذ)
 تٛر :ٝثلاي ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي ؿك كاث ٜٝثب
يبؿٌيلي  ٚث ٝاُتلان ٌقاكي ٘تبيذ عبُٓ ام حجت

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

ؽٜب  ٚتغّيُ آٖ ؿك ؿاؽُ  ٚؽبكد ثيٕبكًتبٖ ( 3
امتياص)  ٚثلاي ٚرٛؿ كُٟٚبي ارلايي ؿك كاث ٜٝثب
يبؿٌيلي  ٚث ٝاُتلان ٌقاكي ٘تبيذ عبُٓ ام حجت
ؽٜب  ٚتغّيُ آٖ ٘ين ( 3امتياص) ؿك ٘٠ل ٌلفتٔ ٝي
ُٛؿ.

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

 اٌل ايٕٙي ثيٕبك ؿك ثل٘بٔ ٝاًتلاتويه ثيٕبكًتبٖ
ِغبُ ٝـ ٚ ٜعبئن

اِٛٚيت ٔي ثبُـ ( 2امتياص

اختظاص مي ياتذ)
ٚ رٛؿ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تف٘يّي ربكي (ؿك عبَ
ارلاء) ؿك اكتجب ٙثب  19اًتب٘ـاكؿ اِنأي ايٕٙي
ثيٕبك ؿك ثيٕبكًتبٖ

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

( 2امتياص

اختظاص مي ياتذ)

 A.1.1.1ايٕٙي ثيٕبك ؿك

 رـ َٚمٔبٖ ثٙـي ُـ ٜرٟت ؿًتيبثي ث ٝاٞـاف
ثيٕبكًتبٖ يه اِٛٚيت
اًتلاتويه ٔي ثبُـ  ٚؿك ٔلتج ٚث 19 ٝاًتب٘ـاكؿ اِنأي ايٕٙي ثيٕبك ؿك
ثيٕبكًتبٖ

ؿك ثيٕبكًتبٖ ٔٛرٛؿ اًت ( 1امتياص اختظاص

ؿك عبَ ارلاًت .

مي ياتذ)

لبِت ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي تف٘يّي

ٌ ناكٍ ٔىتٛة پبيَ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثٛٓ ٝكت
ًٔ ٝب ٜيىجبك

 اٌلرـ َٚمٔبٖ ثٙـي ُـ ٜرٟت ؿًتيبثي ثٝ
اٞـاف ٔلتج ٚث 19 ٝاًتب٘ـاكؿ اِنأي ايٕٙي ثيٕبك

 اٌل ٌناكٍ ٔىتٛة پبيَ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثٝ
ٓٛكت ًٔ ٝب ٜيىجبك ؿك ثيٕبكًتبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ (1
امتياص اختظاص مي ياتذ)

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

 اٌلالـاْ آالعي ؿك ؽٔٞ ّٛل يه ام اٞـاف
و ٝؿك ثبم ٜمٔب٘ي ٔٛكؿ ٘٠ل لبثُ ؿًتيبثي ٕ٘ي
ثبُٙـ ٓٛكت ٌلفت ٝثبُـ ( 2امتياص اختظاص مي
ياتذ)

. ؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ثؾَ
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 اٌلؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ

ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ارلاي اًتب٘ـاكؿٞبي
اِنأي ايٕٙي ثيٕبك ٜٙٔ ،جك ثل ٌناكٍ پيِلفت
ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثبُـ.

ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ارلاي
اًتب٘ـاكؿٞبي اِنأي ايٕٙي ثيٕبك ٜٙٔ ،جك ثل
ٌناكٍ پيِلفت ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثبُـ 4 ( .امتياص
اختظاص مي ياتذ)

 اثال /٥عىٓ ا٘تٔبة وبكُٙبى ٌٔئ َٛايٕٙي
ثيٕبكثب أ٘بء كيبًت ثيٕبكًتبٖ و ٝؿك آٖ تفٛيٖ
اؽتيبك وبفي ٘ ٚين پبًؾٍٛئي ث ٝثبالتليٗ ٔمبْ ؿك
ثيٕبكًتبٖ ليـ ُـ ٜثبُـ ٕٗٗ( .كُٛ٘ٚت ثٝ
تٕبٔي ٚاعـٞب)
 A .1.1.2يىي ام وبكوٙبٖ ؿك ُ لط ٟٚبيف ٔ ٚبٔٛكيت ٞبي وبكُٙبى ٌٔئَٛ
ثيٕبكًتبٖ ثب اؽتيبكات المْ ايٕٙي ث ٝتبييـ كيبًت ثيٕبكًتبٖ وٗ ٝلٚكي اًت
ثٛٙ٣ ٝاٖ ٌٔئ ٚ َٛپبًؾٍٛي عـالُ ُبُٔ ٔٛاكؿ اثالغي ٚماكت ٔتج ١ٛثبُـ
ثل٘بٔ ٝايٕٙي ثيٕبك ٔٛٔٙة
ٌلؿيـ ٜاًت

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

 اٌل اثال /٥عىٓ ا٘تٔبة وبكُٙبى ٌٔئ َٛايٕٙي
ثيٕبكثب أ٘بء كيبًت ثيٕبكًتبٖ و ٝؿك آٖ تفٛيٖ
اؽتيبك وبفي ٘ ٚين پبًؾٍٛئي ث ٝثبالتليٗ ٔمبْ ؿك
ثيٕبكًتبٖ ليـ ُـ ٜثبُـ ٕٗٗ( .كُٛ٘ٚت ثٝ
تٕبٔي ٚاعـٞب( 4امتياص اختظاص مي ياتذ)
 اٌل ُلط ٟٚبيف ٔ ٚبٔٛكيت ٞبي وبكُٙبى
ٌٔئ َٛايٕٙي ث ٝتبييـ كيبًت ثيٕبكًتبٖ ٜٔبثك ثب
عـالُ ٔٛاكؿاثالغي ٚماكت ثٟـاُت ،
ٔٛرٛؿاًت( 2امتياص اختظاص مي ياتذ)
 اٌل ٔٔبعج ٝثب وبكُٙبى ٌٔئ َٛايٕٙي ثيٕبك
ٚوبكوٙبٖ ٔؤيـ تفٛيٖ اؽتيبكات ٔتٙبًت ثب ُلط
ٟٚبيف ٚي ٔي ثبُـ

( 4امتياص اختظاص مي

ياتذ)
ُ لاي ٚاعلام ٓالعيت وبكُٙبى ٌٔئ َٛايٕٙي
ثيٕبك

 اٌل ُلاي ٚاعلام ٓالعيت وبكُٙبى ٌٔئَٛ
ايٕٙي ثيٕبك ٜٔبثك ثب عـالُ ٔٛاكؿاثالغي ٚماكت
ثٟـاُت ٛٔ ،رٛؿاًت ( 2امتياص اختظاص مي
ياتذ)

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثبمؿيـٞبي
ٔـيليتي ايٕٙي ثيٕبك
ٔ A.1.1.3ـيليت اكُـ
ثيٕبكًتبٖ ثٛ٠ٙٔ ٝك ثٟجٛؿ
فل ًٙٞايٕٙي ثيٕبك ،
ُٙبًبيي ؽٜلات ٔٛرٛؿ ؿك
ًيٌتٓ  ٚإ٣بَ ٔـاؽّٝ
ٌ ناكٍ ٞب ٛٓ /كت رٌّبت ثبمؿيـ ٔـيليتي
رٟت اكتمبء فلٓتٟب ثٛٛ ٝك ايٕٙي ثيٕبكٔجٙي ثل الـأبت آالعي  ٚثبمؽٛكا٘ـ
ٔ ٓ٠ٙثل٘بٔ ٝثبمؿيـٞبي
ث ٝوبكوٙبٖ
ٔـيليتي ايٕٙي ثيٕبك كا ثٝ
ٚ رٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل تٕبى ثب وبكوٙبٖ رٟت
ارلا ٔي ٌقاكؿ

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

اكائ ٝثبمؽٛكؿ (ُٕبك ٜتّفٗ  ،آؿكى پٌت
اِىتل٘ٚيه ،ثبمؽٛكا٘ـ ٔىتٛة يب اِىتل٘ٚيه )... ٚ

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثبمؿيـٞبي
ٔـيليتي ايٕٙي ثيٕبك ( 2امتياص اختظاص مي
ياتذ)
 ثل٘بًٔ ٝبِيب٘ ٝثبمؿيـٞبي ٔـيليتي ايٕٙي ثيٕبك
ام ثؾَ ٞبي ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ( 1امتياص
اختظاص مي ياتذ)
 اٌلٌناكٍ ٞب ٛٓ /كت رٌّبت ثبمؿيـ ٔـيليتي
ايٕٙي ثيٕبكٔجٙي ثل الـأبت آالعي  ٚثبمؽٛكا٘ـ
ث ٝوبكوٙبٖ ( 1امتياص اختظاص مي ياتذ)
 اٌل ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل تٕبى ثب وبكوٙبٖ رٟت
اكائ ٝثبمؽٛكؿ (ُٕبك ٜتّفٗ  ،آؿكى پٌت
اِىتل٘ٚيه ،ثبمؽٛكا٘ـ ٔىتٛة يب اِىتل٘ٚيه )... ٚ
ٔٛرٛؿاًت( 1امتياص اختظاص مي ياتذ)
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ِٔ بٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ثؾَ ٞب
ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ٔؤيـ ا٘زبْ ثبمؿيـ
ٔـيليتي ايٕٙي ثيٕبكٔجٙي ٜٔٙجك ثل ثل٘بًٔ ٝبِيب٘ٝ
ثبُـ
 اثال / ٥عىٓ وبكُٙبى ٕٞب ًٙٞوٙٙـ ٜف٤بِيت
ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل ثب أ٘بء كيبًت
ثيٕبكًتبٖ و ٝؿك آٖ ًٌّّٔ ٝلاتت پبًؾٍٛئي ليـ
ُـ ٜثبُـ ٕٗٗ( .كُٛ٘ٚت ث ٝتٕبٔي ٚاعـٞب)

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

 A .2.1.1يىي ام
ٔـيلاٖ ٔيب٘ي
ثيٕبكًتبٖ ثٛٙ٣ ٝاٖ
ٕٞب ًٙٞوٙٙـ ٜف٤بِيت
ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٚ
ٔـيليت ؽٜل ٔٛٔٙة
ُـ ٜاًت

ُ لط ٟٚبيف ٔ ٚبٔٛكيت ٞبي وبكُٙبى ٕٞبُ  ًٙٞلط ٟٚبيف ٔ ٚبٔٛكيت ٞبي وبكُٙبى
وٙٙـ ٜف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل ثٕٞ ٝب ًٙٞوٙٙـ ٜف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٚ
ٔـيليت ؽٜل ث ٝتبييـ كيبًت ثيٕبكًتبٖ وٝ
تبييـ كيبًت ثيٕبكًتبٖ وٗ ٝلٚكي اًت عـالُ
عـالُ ُبُٔ ٔٛاكؿاثالغي ٚماكت ثٟـاُت  ،ثبُـ
ُبُٔ ٔٛاكؿ فيُ ثبُـ
( 1امتياص اختظاص مي ياتذ)
ِٔ بٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكُٙبى ٕٞب ًٙٞوٙٙـٜ
ف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل ٚوبكوٙبٖ
ٔؤيـ تفٛيٖ اؽتيبكات ٔتٙبًت ثب ُلط ٟٚبيف ٚي
ٔي ثبُـ

 اٌل ٔٔبعج ٝثب وبكُٙبى ٕٞب ًٙٞوٙٙـٜ
ف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل ٚوبكوٙبٖ
ٔؤيـ تفٛيٖ اؽتيبكات ٔتٙبًت ثب ُلط ٟٚبيف ٚي
ٔي ثبُـ( 4امتياص اختظاص مي ياتذ)

ُ لاي ٚاعلام ٓالعيت وبكُٙبى ٕٞب ًٙٞوٙٙـُ  ٜلاي ٚاعلام ٓالعيت وبكُٙبى ٕٞبًٙٞ
وٙٙـ ٜف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل
ف٤بِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبك ٔ ٚـيليت ؽٜل
ٜٔبثك ثب عـالُ ٔٛاكؿاثالغي ٚماكت ثٟـاُت ،
ٔٛرٛؿاًت( 2امتياص اختظاص مي ياتذ)
 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ٔ٤يٗ رٟت
ثلكًي ٔٛاكؿ ٔلي ٔ ٚيل ِّٛ٤ٔ ٚيت ٞب

 اٌل ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ٔ٤يٗ رٟت
ثلكًي ٔٛاكؿ ٔلي ٔ ٚيل ِّٛ٤ٔ ٚيت ٞب ٔٛرٛؿ
اًت ( 2امتياص اختظاص مي ياتذ)

A.2.1.2ثيٕبكًتبٖ
رٌّبت ٔبٞيب٘ ٝوٕيتٝ
ٔلي ٔ ٚيل كا ثٔٛكت
ٔلتت ثلٌناك ٔي ٕ٘بيـ .

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

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

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

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

 اٌل ٌٔتٙـات پيٍيلي ؿك رٌّبت ث٤ـي  ٚالـاْ
آالعي ثل اًبى ٘تبيذ رٌّبت ثلٌناك ُـ ٜوٕيتٝ
ٔلي ٔ ٚيل ِّٛ٤ٔ ٚيت ٔٛرٛؿ اًت ثبُـ( 3امتياص
اختظاص مي ياتذ)

. فٟلًت تزٟينات ًٚ ٚبيُ ٗلٚكي ًبِٓ ٔٛرٛؿ  اٌلفٟلًت تزٟينات ًٚ ٚبيُ ٗلٚكي ًبِٓ
رٟت اكائ ٝؽـٔبت ٗلٚكي  ٚپيَ ثيٙي تزٟينات ٔٛرٛؿ رٟت اكائ ٝؽـٔبت ٗلٚكي  ٚپيَ ثيٙي
ًٚ ٚبيُ ربيٍنيٗ
تزٟينات ًٚ ٚبيُ ربيٍنيٗ ٔٛرٛؿ اًت ثبُـ(1
امتياص اختظاص مي ياتذ)
 فٟلًت ًٚبيُ ٔٔلفي ٗلٚكي ثل اًبى ٔيناٖ
ٔٔلف
A. 4.1.1ثيٕبكًتبٖ
ٚرٛؿ تزٟينات ٗلٚكي
كا تٕ٘يٗ ٔي ٕ٘بيـ

 اٌل فٟلًت ًٚبيُ ٔٔلفي ٗلٚكي ثل اًبى
ٔيناٖ ٔٔلف ٔٛرٛؿ اًت ثبُـ( 1امتياص
اختظاص مي ياتذ)

 ؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي فٟلًت تزٟينات ًٚ ٚبيُ ٗلٚكي
ًبِٓ ٜٔبثك ثب تزٟينات ًٚ ٚبيُ ٔٛرٛؿ ثبُـ ٚ
پيَ ثيٙي تزٟينات ًٚ ٚبيُ ربيٍنيٗ ًٚ ٚبيُ
ٔٔلفي ٘ين ُـ ٜثبُـ.

 اٌلؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي فٟلًت تزٟينات ًٚ ٚبيُ ٗلٚكي
ًبِٓ ٜٔبثك ثب تزٟينات ًٚ ٚبيُ ٔٛرٛؿ ثبُـ ٚ
پيَ ثيٙي تزٟينات ًٚ ٚبيُ ربيٍنيٗ ًٚ ٚبيُ
ٔٔلفي ٘ين ُـ ٜثبُـ( 4امتياص اختظاص مي
ياتذ)

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

 اٌلٔٔبعج ٝثب وبكوٙبٖ ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ٔؤيـ ٣ـْ تبؽيل ؿك اكائ ٝؽـٔبت ثٝ
ّ٣ت فمـاٖ  ٚيب وٕجٛؿ ًٚبيُ ٔٔلفي  ٚيب
٘بكًبيي تزٟينات ثبُـ( 4امتياص اختظاص مي
ياتذ)

 A.4.1.2ثيٕبكًتبٖ
ٗـ ٣ف٘ٛي ٔٙبًت ٚ

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

ّٜٔٛة وّيًٚ ٝبيُ
پنُىي ثب لبثّيت
اًتفبؿٔ ٜزـؿ كا لجُ ام
وبكثلؿ تٕ٘يٗ ٔي
ٕ٘بيـ

 اٌلؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثلاي
ٗـ٣ف٘ٛي  ٚاًتليّيناًي ٖٛوّيًٚ ٝبيُ پنُىي ثب
لبثّيت اًتفبؿٔ ٜزـؿ ثٚ ٝيو ٜؿك ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ
ٞبي تِؾيْ ؿكٔب٘ي پل ؽٜل ٔٛرٛؿ ثبُـ (2
امتياص اختظاص مي ياتذ)

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

 اٌل ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ٚرٛؿ ًٚبيُ
پنُىي ثب لبثّيت اًتفبؿٔ ٜزـؿ ربيٍنيٗ ؿك
ٓٛكت ٔٛار ٟٝثب ٔٛاكؿ اٜٗلاكي كا تبييـ ٕ٘بيـ(4
امتياص اختظاص مي ياتذ)

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

ثيٕبكًتب٘ي ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ك ٍٚارلا
ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب ثبُـ

ثيٕبكًتب٘ي ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ك ٍٚارلا
ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب ثبُـ ( 4امتياص اختظاص مي
ياتذ)

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثلاي
اًتليّيناًي ٖٛفٛكي


 اٌلؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثلاي
اًتليّيناًي ٖٛفٛكي ٔٛرٛؿ ثبُـ ( 2امتياص
اختظاص مي ياتذ)

 فٟلًت ًٚبيُ  ٚتزٟينات ٗلٚكي رٟت
اًتليّيناًي ٖٛفٛكي

 فٟلًت ًٚبيُ  ٚتزٟينات ٗلٚكي رٟت
اًتليّيناًي ٖٛفٛكي ٔٛرٛؿ ثبُـ ( 1امتياص
اختظاص مي ياتذ)

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

 اٌل ؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ٔٔ ٚبعج ٝثب وبكوٙبٖ ك ٍٚارلا
ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب ثبُـ( 4امتياص اختظاص مي
ياتذ)

 A.5.1.1رٟت اكائٝ
ؽـٔبت ٔ ٚلالجت ٞبي
ؿكٔب٘ي وبؿك ثبِيٙي عبئن
ُلاي ٚت ًٚٛوٕيتٝ
في ٓالط ثٛٓ ٝكت
حبثت ٛٔ ٚلت اًتؾـاْ ٚ
ثىبك ٌٕبكؿٔ ٜي ُ٘ٛـ .

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


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

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

 پل٘ٚـ ٜوبكٌنيٙي وّي ٝوبكوٙبٖ علف ثٟـاُتي
ؿكٔب٘ي ٚارـ ٌٛاٞي ٘بٔٞ ٝبي تغٔيّي فيلثٚ
ٚتبييـي ٝؿاٍِ٘ب ٜثبُـ( 1امتياص اختظاص مي
ياتذ)

 B 2.1.1پنُه لجُ ام
ا٘زبْ ٞل ٌ ٝ٘ٛالـاْ
ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي
تٟبرٕي ؛ وّي ٝؽٜلات
ٙٔ ،بفٛ٣ ٚ ٢اكٕ رب٘جي
اعتٕبِي پلًٚيزل كا ثٝ
ثيٕبك تٗٛيظ ؿاؿ ٚ ٜثب
ع٘ٛك ٠٘ ٚبكت پلًتبك،
ثيٕبك ثلٌ ٝكٗبيت ٘بٔٝ
كا أ٘بء ٔي ٕ٘بيـ .

ِ يٌت الـأبت ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي تٟبرٕي ؿك
ثيٕبكًتبٖ

ِ. يٌت الـأبت ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي تٟبرٕي ؿك
ثيٕبكًتبٖ ٔٛرٛؿ ثبُـ( 1امتياص اختظاص مي
ياتذ)

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

 اٌلٌٔتٙـات آٔٛمٍ  ٚاٛال ١كًب٘ي ث ٝوّيٝ
پنُىبٖ ٔ٤بِذ ثيٕبكاٖ ؿك اكتجب ٙثب ايٗ فلآيٙـ
ٔٛرٛؿ ثبُـ( 1امتياص اختظاص مي ياتذ)

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

 اٌل ؿك ثلكًي  ٚثبمثيٙي  ،پل٘ٚـٞ ٜبي پنُىي
ثيٕبكاٖ ثٌتلي ثلٌ ٝكٗبيت ثيٕبك ٚارـ ثٝ
تٗٛيغبت پيلأ ٖٛوّي ٝؽٜلات ٙٔ ،بفٛ٣ ٚ ٢اكٕ
رب٘جي اعتٕبِي ٞل ٌ ٝ٘ٛالـاْ ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي
تٟبرٕي  ٚؿكٔبٖ ٞبي ربيٍنيٗ  ٚأ٘بء ثيٕبكٚ
ُبٞـ( يىي ام ٚاثٌتٍبٖ ؿكر ٝيه ثيٕبك) ثبُـ(4
امتياص اختظاص مي ياتذ)
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 ؿك ٔٔبعج ٝثٛٓ ٝكت تٔبؿفي ثيٕبكاٖ ام
ؽٜلات ٙٔ ،بفٛ٣ ٚ ٢اكٕ رب٘جي اعتٕبِي  ٚؿكٔبٖ
ٞبي ربيٍنيٗ الـاْ ؿكٔب٘ي  ٚتِؾئي تٟبرٕي
ؽٛؿ ٔ ٢ّٜثٛؿ ٚ ٜثيٕب كأ٘بء ؽٛؿ  ٚيب ُ ٚبٞـ(
يىي ام ٚاثٌتٍبٖ ؿكر ٝيه ثيٕبك) كا تبييـ ٕ٘بيـ

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

 ؽِٔ ٚي ُٙبًبيي ٛٞيت ثيٕبك
B 3.1.1لجُ ام ا٘زبْ ٞل
ٌ ٝ٘ٛپلًٚيزل ؿكٔب٘ي ،
تِؾئي ٚ
آمٔبيٍِبٞي ،تزٛين ؿاكٚ
 ٚيب تلاٌ٘فٛمي ٖٛؽٚ ٖٛ
فلآٚكؿٞ ٜبي ؽ٘ٛي،
وّي ٝثيٕبكاٖ  ٚثٚ ٝيوٜ
ٌلٞ ٜٚبي ؿك ٔ٤لٕ
ؽٜل ٔٙزّٕٛ٘ ٝماؿاٖ ،
ثيٕبكاٖ ؿصبك اؽتالالت
ُٛٞيبكي ٚيب ًبِٕٙـاٖ
عـالُ ثب ؿُٙ ٚبًٝ
ُبُٔ ٘بْ ٘ ٚبْ
ؽب٘ٛاؿٌي  ٚتبكيؼ تِٛـ
ُٙبًبيي ٛٔٚكؿ تإييـ

ثبُـ( 1امتياص اختظاص مي ياتذ)
 ؿًتٛكاُِٙ ُٕ٤بًبيي ٓغيظ ثيٕبكاٖ ؽبّ
ثيٕبكًتبٖ ( ٗلٚكي اًت ؿًتٛكاُِ ُٕ٤بُٔ
عـالُ ٔٛاكؿ ٔٙـكد ؿك ؿًتٛكاُِٙ ُٕ٤بًبيي
ٓغيظ ثيٕبكاٖ اثالغي ام ًٛي ٚماكت ثٟـاُت
ؿكٔبٖ  ٚآٔٛمٍ پنُىي ) ثبُـ
 ؿكِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ُٙبًٞ ٝبي اؽتٔبٓي ؿًتجٙـ ٞبي
ُٙبًبيي ثيٕبكاٖ ثٛٓ ٝكت ٌٔٙزٓ ارلا ُٛؿ

پنُىي ) ٔٛرٛؿ ثبُـ( 1امتياص اختظاص مي
 اٌلؿكِٔبٞـ ٚ ٜثبمؿيـ ام ثؾَ ٞب ٚ ٚاعـ ٞبي
ثيٕبكًتب٘ي ُٙبًٞ ٝبي اؽتٔبٓي ؿًتجٙـ ٞبي
ُٙبًبيي ثيٕبكاٖ ثٛٓ ٝكت ٌٔٙزٓ ارلا ُٛؿ(2
امتياص اختظاص مي ياتذ)

 ؿك ِٔبٞـ ، ٜثبمؿيـ ٔٔ ٚبعج ٝام ثؾَ ٞب ٚ
ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ُٙبًٞ ٝبي اؽتٔبٓي
اًتب٘ـاكؿ ٔٙـكد ثل ؿًتجٙـ ٞبي ُٙبًبيي ثٝ
ٓٛكت ف٤بَ  ٚوالٔي ثب ثيٕبك ٔٛكؿ ثلكًي للاك
ٔي ٌيلؿ

للاكٔي ٌيل٘ـ ( ٞيش ٌبٜ

ٞب ٕ٘ي ثبُـ) .

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

ثيٕبك يىي ام ايٗ ُٙبًٝ

 اٌل ؿًتٛكاُِٙ ُٕ٤بًبيي ٓغيظ ثيٕبكاٖ (
ٗلٚكي اًت ؿًتٛكاُِ ُٕ٤بُٔ عـالُ ٔٛاكؿ
ٔٙـكد ؿك ؿًتٛكاُِٙ ُٕ٤بًبيي ٓغيظ ثيٕبكاٖ
اثالغي ام ًٛي ٚماكت ثٟـاُت ؿكٔبٖ  ٚآٔٛمٍ
ياتذ)

 ؿك ٔٔبعج ٝوبكوٙبٖ ام ؽِٔ ٚي  ٚك ٍٚارلايي
ُٙبًبيي ٓغيظ ثيٕبكاٖ آٌبٔ ٜي ثبُٙـ

ُٕبك ٜاتبق  ٚيب تؾت

. اٌل ؽِٔ ٚي ُٙبًبيي ٛٞيت ثيٕبك ٔٛرٛؿ

 اٌلؿك ِٔبٞـ ، ٜثبمؿيـ ٔٔ ٚبعج ٝام ثؾَ ٞب ٚ
ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ُٙبًٞ ٝبي اؽتٔبٓي
اًتب٘ـاكؿ ٔٙـكد ثل ؿًتجٙـ ٞبي ُٙبًبيي ثٝ
ٓٛكت ف٤بَ  ٚوالٔي ثب ثيٕبك ٔٛكؿ ثلكًي للاك
ٔي ٌيلؿ( 3امتياص اختظاص مي ياتذ)
 اٌلؿك ٔٔبعج ٝوبكوٙبٖ ام ؽِٔ ٚي  ٚكٍٚ
ارلايي ُٙبًبيي ٓغيظ ثيٕبكاٖ آٌبٔ ٜي ثبُٙـ(2
امتياص اختظاص مي ياتذ)
 اٌلؿك ٔٔبعج ٝثيٕبكاٖ ام ؽِٔ ٚي  ٚكٍٚ
ارلايي ثيٕبكًتبٖ ؿك ُٙبًبيي ٓغيظ ثيٕبكا ٖ ٚ
ّ٣ت ٚرٛؿ ؿًتجٙـ ُٙبًبيي آٌبٔ ٜي ثبُٙـ (1
امتياص اختظاص مي ياتذ)

 c.1.1.1ثيٕبكًتبٖ ثٝ
ٔٛ٠ٙك ا٣الْ اٜٗلاكي
٘تبيذ عيبتي آمٔبيِبت،
وب٘بَ ٞبي اكتجبٛي آماؿ

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

 اٌلؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ثٛ٠ٙٔ ٝك
ا٣الْ اٜٗلاكي ٘تبيذ تٌت ٞبي پبكاوّيٙيىي
عيبتي ؿك آمٔبيٍِب ٜتِؾيْ ٛجي ً ٚبيل
ٚاعـٞبي تِؾئي  ٚثؾَ ٞبي ثٌتلي ٔٛرٛؿ
ثبُـ( 4امتياص اختظاص مي ياتذ)
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پيَ ثيٙي ولؿ ٜاًت.

ِ يٌت ٘تبيذ ثغلا٘ي ثل اًبى ٘٠لات پنُىبٖ
ٔتؾْٔ ٞل كُتٝ

 اٌلِيٌت ٘تبيذ ثغلا٘ي ثل اًبى ٘٠لات پنُىبٖ
ٔتؾْٔ ٞل كُتٛٔ ٝرٛؿ ثبُـ( 2امتياص
اختظاص مي ياتذ)

 c 1.1.2ثيٕبكًتبٖ

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

ا٘زبْ ٔي ؿٙٞـ( 4امتياص اختظاص مي ياتذ)

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

 اٌل ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚب ثٛ٠ٙٔ ٝكإٛيٙبٖ ام
ا٣الْ ٘تبيذ ٔٛ٤ل ٝتٌت ٞبي پبكاوّيٙيه ثٝ
ثيٕبكاٖ ٔ ٚلالجيٗ آ٘بٖ ث٤ـ ام تلؽيْ ام
ثيٕبكًتبٖ ٔٛرٛؿ ثبُـ( 4امتياص اختظاص مي

ؿاكاي كٚاَ ٞبي
ٕٜٔئٗ  ،ثلاي ا٣الْ
٘تبيذ ٔٛ٤ل ٝتٌت ٞبي
پبكاوّيٙيىي ث ٝثيٕبكاٖ
ث٤ـ ام تلؽيْ ٔي ثبُـ

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

ياتذ)
ٚ رٛؿ ٘٠بْ ربكي ا ٓ٣ام ؿفتل  ٚيب ًيٌتٓ
اِىتل٘ٚيه رٟت حجت مٔبٖ  ،تبكيؼ  ٚك ٍٚاٛال١
كًب٘ي ٘تبيذ ٔٛ٤ل ٝتٌت ٞبي پبكاوّيٙيه ثٝ
ثيٕبكاٖ ٔ ٚلالجيٗ آ٘بٖ پي ام تلؽيْ (ٕٗٗ
ِغب ٝاِٛٚيت  ٚثبمٞ ٜبي مٔب٘ي پيٍيلي ؿك
ؽٔ٘ ّٛتبيذ عيبتي تل ثل اًبى ؽِٔ ٚي
ثيٕبكًتبٖ

 اٌل٘٠بْ ربكي ا ٓ٣ام ؿفتل  ٚيب ًيٌتٓ
اِىتل٘ٚيه رٟت حجت مٔبٖ  ،تبكيؼ  ٚك ٍٚاٛال١
كًب٘ي ٘تبيذ ٔٛ٤ل ٝتٌت ٞبي پبكاوّيٙيه ثٝ
ثيٕبكاٖ ٔ ٚلالجيٗ آ٘بٖ پي ام تلؽيْ (ٕٗٗ
ِغب ٝاِٛٚيت  ٚثبمٞ ٜبي مٔب٘ي پيٍيلي ؿك
ؽٔ٘ ّٛتبيذ عيبتي تل ثل اًبى ؽِٔ ٚي
ثيٕبكًتبٖ ٔٛرٛؿ ثبُـ( 6امتياص اختظاص مي
ياتذ)

 ؿك صبكت ًبمٔب٘ي ٔٔٛة ثيٕبكًتبٖ وٕيتٝ
پيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ِغبُ ٝـ ٜاًت
 c.2.1.1ثيٕبكًتبٖ
ؿاكاي ثل٘بٔ ٝپيَ
ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت

ّٕ٣يبتي  ،كإٙٞبٞب ٚ
وتبثض ٝكإٙٞب ٔي ثبُـ

پيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ِغبُ ٝـ ٜثبُـ (
1امتياص اختظاص مي ياتذ)

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

ِٔتُٕ ثل صبكت
ًبمٔب٘ي  ،ثل٘بٔٝ

 اٌل.ؿك صبكت ًبمٔب٘ي ٔٔٛة ثيٕبكًتبٖ وٕيتٝ

ُ لط ٟٚبيف ٔ ٚإٔٛكيت ٞبي ٔٔٛة وٕيتٝ
پيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ٔٛرٛؿ ثبُـ(1
امتياص اختظاص مي ياتذ)

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

.

 اٌلؿك ثيٕبكًتبٖ تيٓ پيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ
٣ف٘ٛت ( ُبُٔ پلًتبك ٚپنُه ؿاكاي ُلايٚ ٚ
ٓالعيت ٞبي المْ ) ثب ِغبُ ٝلاي ٚاعلام ؽبّ
ف٤بَ ثبُـ( 2امتياص اختظاص مي ياتذ)

ٛٓ كت رٌّبت ثلٌناكي ٔلتت وٕيت ٝپيَ
ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ثيٕبكًتبٖ ( عـالُ يه ثبك
ٔبٞب٘ ٚ ٝؿك ٔٛاكؿ اٜٗلاكي )ؿك يىٌبَ اؽيل
ٔٛرٛؿ اًت.
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ٛٓ كت رٌّبت ثلٌناكي ٔلتت وٕيت ٝپيَ
ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت ثيٕبكًتبٖ ( عـالُ يه ثبك
ٔبٞب٘ ٚ ٝؿك ٔٛاكؿ اٜٗلاكي )ؿك يىٌبَ اؽيل
ٔٛرٛؿ ثبُـ ( 1امتياص اختظاص مي ياتذ)

ٛٓ كت رٌّبت ٚارـ اًبٔي  ٚأ٘بء ُلوت
وٙٙـٌبٖٛٔٔ ،ثّت رٌّ ٝاؽيل ،پي ٌيلي ٔٔٛثبت
رٌّ ٝلجّي  ٚپي ٌيلي ٞب ٔي ثبُـ

 اٌلٓٛكت رٌّبت ٚارـ اًبٔي  ٚأ٘بء ُلوت
وٙٙـٌبٖٛٔٔ ،ثّت رٌّ ٝاؽيل ،پي ٌيلي ٔٔٛثبت
رٌّ ٝلجّي  ٚپي ٌيلي ٞب ثبُـ ( 1امتياص
اختظاص مي ياتذ)

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

 ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي پيَ ٌيلي  ٚوٙتلَ ٣ف٘ٛت
ثيٕبكًتبٖ لبثّيت تٜجيك ثب ٘غ ٜٛارلا ؿك ثؾَ ٞب
ٚ ٚاعـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ٛٔٔ ٚثبت رٌّبت كا
ؿاُت ٝثبُـ( 1امتياص اختظاص مي ياتذ)

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

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي پيَ ٌيلي ٚ
وٙتلَ ٣ف٘ٛت ثيٕبكًتبٖ ٔٛرٛؿ ثبُـ( 2امتياص
اختظاص مي ياتذ)

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

 اٌلثيٕبكًتبٖ ؿك ٘٠بْ ٔلالجت ٣ف٘ٛت
ثيٕبكًتب٘ي وِٛكي ٌناكٍ ؿٞي ؿاُت٘ ٚ ٝلػ
٣ف٘ٛت ثيٕبكًتب٘ي ٔٛكؿ ٌناكٍ ثًٜٛ ٝط
ثبالؿًتي ًبمٔبٖ (ُجى ٝثٟـاُت  ٚؿكٔبٖ،
ؿاٍِ٘بٚ ٚ ٜماكت ثٟـاُت) ٜٔٙمي ٜٔ ٚبثك ثب
ٚال٤يت ( ل٘بٚت اكميبة) ٔيناٖ پقيلٍٔ ،بٞيت
ثيٕبكي  ٚت٤ـاؿ ثيٕبكا ثٌتلي ؿك ثؾَ ٞبي ٚيوٜ
ثبُـ( 2امتياص اختظاص مي ياتذ)(ليكه دس
طًستي كٍ دس َىگام يقًع طغيان عفًوت
تيماسستاوي ،تيماسستان گضاسش دَي تٍ
َىگام تٍ ساصمان تاالدستي وذاشتٍ ي
مذاخالت ضشيسي سا اعمال وىمًدٌ تاشذاص
سشجمع امتياصات تيماسستان  50امتياص كسش
مي گشدد)

 ؿك ثيٕبكًتبٖ ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي
ك٣بيت ثٟـاُت ؿًت ٔٛرٛؿ ثبُـٔ .يناٖ تج٤يت
وبكوٙبٖ ام ؿًتٛكاِ ُٕ٤ثٟـاُت ؿًت ثٛٓ ٝكت
پبي ٚ ٝلجُ ام ت٤ييٗ اٞـاف اكتمبء ثٟـاُت ؿًت
ا٘ـامٌ ٜيلي ُـ ٜثبُـ .ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي ثلاي اكتمبء
ثٟـاُت ؿًت ٔٛرٛؿ ثبُـ

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

 ؿك ِٔبٞـ ٜؿيٌپٌٙل hand rubؿك ثؾَ ٞب ٚ
ٚاعـٞبي ثيٕبكًتب٘ي ٔٛرٛؿ ثبُـ.
 تج٤يت ام ؿًتٛكاِ ُٕ٤ك٣بيت ثٟـاُت ؿًت ؿك
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 3 ( تىذ مزكًس دس مجمًع ) (2امتياص داسد)

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

C. 2.1.2ثيٕبكًتبٖ
تٕيني ٗ ،ـ ٣ف٘ٛي ٚ

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

ٔٛرٛؿ ثبُـ( 3امتياص اختظاص مي ياتذ)

اًتليّيناًيٙٔ ٖٛبًت
وّي ٝتزٟينات كا  ،ثب
تإويـ ؽبّ ثل ٚاعـٞب

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

 ؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثلكًي ك ٍٚارلا ٜٔٙجك ثب
كإٙٞبٞب ثبُـ

 اٌلؿك ِٔبٞـ ٚ ٜثلكًي ك ٍٚارلا ٜٔٙجك ثب
كإٙٞبٞب ثبُـ( 4امتياص اختظاص مي ياتذ)

 ٚثؾَ ٞبي پل ؽٜل
تٕ٘يٗ ٔي ٕ٘بيـ.

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

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

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

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

 ارلاي ٔلاعُ ( 4-5پيًٛت ٘ )1غ ٜٛاًتملاك
ٕٚٛٞيوال٘ي ؿك ٔلاون ؿكٔب٘ي ٔٛكؿ اثال ٥ام
ًبمٔبٖ ا٘تمبَ ؽ ٖٛايلاٖ( 3امتياص اختظاص مي
ياتذ)

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

 ارلاي ٔلاعُ ( 6-10پيًٛت ٘ )1غ ٜٛاًتملاك
ٕٚٛٞيوال٘ي ؿك ٔلاون ؿكٔب٘ي ٔٛكؿ اثال ٥ام
ًبمٔبٖ ا٘تمبَ ؽ ٖٛايلاٖ( 4امتياص اختظاص مي
ياتذ)

 C.5.1.1ثيٕبكًتبٖ

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

ؿًتلًي ث ٝؿاكٞٚبي
عيبتي كا ؿك تٕبٔي
اٚلبت ُجب٘ ٝكٚم ( 24
ًب٣ت ) ٝتٕ٘يٗ ٔي

 اٌل ؿاكٞٚب ثل اًبى ِيٌت ؿاكٞٚبي عيبتي ٔٛكؿ
تبييـ پنُىبٖ ث ٝتفىيه ٞل ثؾَ ٔٛرٛؿ ثبُـ (2
امتياص اختظاص مي ياتذ)

ٚ رٛؿ ؿاكٞٚب ثل اًبى ِيٌت وّي ؿاكٞٚبي
عيبتي ثيٕبكًتبٖ ؿك ؿاكٚؽبُ٘ ٝجب٘ ٝكٚمي
ثيٕبكًتبٖ

ٕ٘بيـ.

ٔٔ بعج ٝثب وبكوٙبٖ ثبِيٙي  ٚثيٕبكاٖ ٕٞ ٚلاٞبٖ
ٔإيـ ٚرٛؿ ؿاكٞٚبي عيبتي ؿك ثيٕبكًتبٖ ؿك تٕبٔي
اٚلبت ُجب٘ ٝكٚم ثبُـ

 D.2.1.1ثيٕبكًتبٖ ثل

 ؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ٔـيليت ؿف٢

 اٌل ؿاكٞٚب ثل اًبى ِيٌت وّي ؿاكٞٚبي عيبتي
ثيٕبكًتبٖ ؿك ؿاكٚؽبُ٘ ٝجب٘ ٝكٚمي ثيٕبكًتبٖ
ٔٛرٛؿ ثبُـ( 3امتياص اختظاص مي ياتذ)
 اٌلٔٔبعج ٝثب وبكوٙبٖ ثبِيٙي  ٚثيٕبكاٖ ٚ
ٕٞلاٞبٖ ٔؤيـ ٚرٛؿ ؿاكٞٚبي عيبتي ؿك
ثيٕبكًتبٖ ؿك تٕبٔي اٚلبت ُجب٘ ٝكٚم ثبُـ(5
امتياص اختظاص مي ياتذ)
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 اٌلؽِٔ ٚي  ٚكٞ ٍٚبي ارلايي ٔـيليت ؿف٢

اًبى ٔيناٖ ؽٜل ،

پٌٕب٘ـ ٞبي ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي

پٌٕب٘ـ ٞب كا ام ٔجـؤ
تفىيه  ٚوـ ثٙـي
كٍ٘ي ٔي ٕ٘بيـ .

پٌٕب٘ـ ٞبي ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي ٔٛرٛؿ ثبُـ(2
امتياص اختظاص مي ياتذ)

 كإٙٞبٞبي ٔـيليت ؿف ٢پٌٕب٘ـ ٞبي ثٟـاُتي
ؿكٔب٘ي

 اٌلكإٙٞبٞبي ٔـيليت ؿف ٢پٌٕب٘ـ ٞبي
ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي ٔٛرٛؿ ثبُـ( 1امتياص اختظاص
مي ياتذ)

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

 اٌلؿك ِٔبٞـ ٜك ٍٚارلا ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب
ثبُـ ٚپٌٕب٘ـ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي ثل اًبى ٔيناٖ
ؽٜلوـ ثٙـي كٍ٘ي  ٚتفىيه ام ٔجـا ُـٜ
ثبُـ( 2امتياص اختظاص مي ياتذ)

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

 كإٙٞبٞبي ٔـيليت ؿف ٢پٌٕب٘ـ ٞبي تين  ٚثل٘ـٜ

 اٌلكإٙٞبٞبي ٔـيليت ؿف ٢پٌٕب٘ـ ٞبي تين ٚ
ثل٘ـٛٔ ٜرٛؿ ثبُـ( 3امتياص اختظاص مي ياتذ)

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

ٚ رٛؿ ٟلٚف ايٕٗ ؿك ثؾَ ٞبي ثيٕبكًتب٘ي (
فبلـ ًل ًٛمٖ ؿاكاي ؿكپٍٔ )ٍٛل ؿك ٔٛاكؿ
اًتخٙبء ثٌت ٝث ٝل٘بٚت اكميبة( 3امتياص
اختظاص مي ياتذ)

 ؿك ِٔبٞـ ٜك ٍٚارلا ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب ثبُـ

 ؿك ِٔبٞـ ٜك ٍٚارلا ٜٔٙجك ثب كإٙٞبٞب ثبُـ
( 4امتياص اختظاص مي ياتذ)

ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي
ارتٙبة ام اتٔبَ
٘بؿكًت وبتتلٞب ِِٝٛ ٚ

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 5 ٝامتياص
تعلق مي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  2امتياص تعلق مي
گيشد

ٞب

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  3امتياص تعلق مي گيشد

اكتجبٓ ٙغيظ وبكوٙبٖ
ثٟـاُتي ؿكٔب٘ي ؿك
عيٗ تغٛيُ  ٚتغَٛ

ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي
ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 5 ٝامتياص
تعلق مي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  2امتياص تعلق مي
گيشد

ثيٕبك ٔبثيٗ ٌل ،ٜٚثؾَ

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ

ٔ ٚلاون ؿكٔب٘ي

يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  3امتياص تعلق مي گيشد
ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي
تّفيك ؿاكٚيي

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 7 ٝامتياص
تعلق مي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  1امتياص تعلق مي
گيشد

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
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يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  2امتياص تعلق مي گيشد
ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي

وٙتلَ ٔغّٞ َ ٛبي
اِىتلِٚيتي غّيٞ

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 5 ٝامتياص
تعلق مي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي 2امتياص تعلق مي
گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  3امتياص تعلق مي گيشد

ارلاي الـاْ ؿكٔب٘ي
ٓغيظ ؿك ٔٓ ٢ٗٛغيظ
ثلاي ثيٕبكاٖ

ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي
ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 5 ٝامتياص
تعلق مي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  2امتياص تعلق مي
گيشد

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  3امتياص تعلق مي گيشد
ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي
ؿاكٞٚبي ثب اًبٔي ٚ
اُىبَ ِٔبثٝ

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 5 ٝامتياص
تعلق مي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي 2امتياص تعلق مي
گيشد

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  3امتياص تعلق مي گيشد
ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي
اًتفبؿ ٜام ًٚبيُ يىجبك

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

ٔٔلف ؿك تنكيمبت

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 5 ٝامتياص
تعلق مي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  2امتياص تعلق مي
گيشد

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  3امتياص تعلق مي گيشد
ٚ رٛؿ ؽِٔ ٚي

اكتمبء ثٟـاُت ؿًت

ٚ رٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ يب ٔلون
آٔٛمُي ؿكٔب٘ي

 ؿك ٓٛكت تبييـ ثب ِٔبٞـٔٔ / ٜبعج 7 ٝامتياص
تعلق مي گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ؽِٔ ٚي  1امتياص تعلق مي
گيشد
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ك ٍٚارلايي ؽبّ ثيٕبكًتبٖ
يبٔلون آٔٛمُي ؿكٔب٘ي  2امتياص تعلق مي گيشد
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مظاحثٍ
نحوه امتيازدهي

سوال

ؿك ٓٛكتي و ٝتٕبٔي وبكوٙبٖ ٔٛكؿ ٔٔبعج ٝام ٚرٛؿ ٘ ٚغ ٜٛوبكولؿ ًيٌتٓ حجت ؽٜبي ثيٕبكًتبٖ

آيب وبكوٙبٖ ام ًيٌتٓ حجت ؽٜب ؿك ثيٕبكًتبٖ آٌبٞي
ؿاك٘ـ؟

آٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ أتيبم وبُٔ ( 2امتياص)  ،ؿك ٓٛكتي وٞ ٝيش يه ام آٟ٘ب ام ٘غ ٜٛتىٕيُ  ٚتـٚيٗ
فلٟٔبي حجت ؽٜب آٌبٞي ٘ـاُت ٝثبُٙـ

( 0امتياص)  ٚؿك ٓٛكت آٌبٞي ثلؽي ام آٟ٘ب

( 1امتياص)

اؽتٔبّ ٔييبثـ.

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

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

آيب پلً ُٙام ٘غ ٜٛا٘زبْ  RCAآٌبٞي وبُٔ ؿاك٘ـ

ؿك ٓٛكتيى ٝوّي ٝپلً ُٙثؾَ ٞب ؿك ٔٛكؿRCAآٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ  5أتيبم ٚؿك ٓٛكتي وٝ
٘يٕي ام پلً ُٙآٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ  2.5أتيبم ٚؿك ٓٛكت آٌبٞي ٞيش وـاْ ام پلًُٙ
0أتيبم تّ٤ك ٔي ٌيلؿ.

آيب پلً ُٙام ٘غ ٜٛا٘زبْ FMEAآٌبٞي وبُٔ ؿاك٘ـ

ؿك ٓٛكتيى ٝوّي ٝپلً ُٙثؾَ ٞب ؿك ٔٛكؿ  FMEAآٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ  5أتيبم ٚؿك ٓٛكتي
و٘ ٝيٕي ام پلً ُٙآٌبٞي ؿاُت ٝثبُٙـ  2.5أتيبم ٚؿك ٓٛكت آٌبٞي ٞيش وـاْ ام پلًُٙ
0أتيبم تّ٤ك ٔي ٌيلؿ.
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حاكميت باليني
مالك هاي پيشنهادي جهت ارزيابي

اثشتخشي تاليىي

زير مالك

امتياز مالك

 آٔٛمٍ ثبِيٙي ثب كٚيىلؿ ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ا٘زبْ ُٛؿ

50

ُٛ اٞـ پوِٞٚي ٔ٤تجل ؿك ٛجبثت ثبِيٙي اًتفبؿُٛ ٜؿ

50
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مستىذات الصم:
استاندارد

نحوه امتياز دهي

مستندات
ٌٔ تٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلٌناكي كا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل
ُٛاٞـ ثلاًبى اًتب٘ـاكؿٞبي تبييـ ُـٚ ٜماكت
ثٟـاُت

آٔٛمٍ ثبِيٙي ثب كٚيىلؿ ٔجتٙي
ثل ُٛاٞـ ا٘زبْ ُٛؿ

ٌٔ تٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلٌناكي رٌّبت ٌناكٍ
ٓجغٍبٞي كا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ثلاًبى
اًتب٘ـاكؿٞبي تبييـ ُـٚ ٜماكت ثٟـاُت

ٌٔ تٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلٌناكي هٚك٘بَ والثٟبي ٔجتٙي
ثل ُٛاٞـ ثلاًبى اًتب٘ـاكؿٞبي تبييـ ُـٚ ٜماكت
ثٟـاُت

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔجٙي ثل ثلٌناكي كا٘ـٞبي
ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ثلاًبى اًتب٘ـاكؿٞبي تبييـ ُـٚ ٜماكت
ثٟـاُت 10(.امتياص اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلٌناكي رٌّبت ٌناكٍ
ٓجغٍبٞي كا٘ـٞبي ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ثلاًبى اًتب٘ـاكؿٞبي تبييـ

ُـٚ ٜماكت ثٟـاُت 10(.امتياص اختظاص مي ياتذ)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلٌناكي هٚك٘بَ والثٟبي
ٔجتٙي ثل ُٛاٞـ ثلاًبى اًتب٘ـاكؿٞبي تبييـ ُـٚ ٜماكت

ثٟـاُت 30(.امتياص اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ پلٚتىّٟبي تِؾئي ؿكٔب٘ي ثلاًبى

 پلٚتىّٟبي تِؾئي ؿكٔب٘ي ثلاًبى
كإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٔٛة ٚماكت ثٟـاُت

ُٛاٞـ پوِٞٚي ٔ٤تجل ؿك ٛجبثت
ثبِيٙي اًتفبؿُٛ ٜؿ

 اًتب٘ـاكؿٞبي پيبٔـ ثلاًبى ُٛاٞـ پوِٞٚي ٔ٤تجل
يب كإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٔٛة ٚماكت ثٟـاُت

 اًتب٘ـاكؿٞبي فلايٙـ ثلاًبى ُٛاٞـ پوِٞٚي ٔ٤تجل
يب كإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٔٛة ٚماكت ثٟـاُت

كإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٔٛة ٚماكت ثٟـاُت(.
اختظاص مي ياتذ)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ اًتب٘ـاكؿٞبي پيبٔـ ثلاًبى ُٛاٞـ پوِٞٚي
ٔ٤تجل يب كإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٔٛة ٚماكت ثٟـاُت

 10(.امتياص

اختظاص مي ياتذ)
ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ اًتب٘ـاكؿٞبي فلايٙـ ثلاًبى ُٛاٞـ پوِٞٚي
ٔ٤تجل يب كإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٔٛة ٚماكت ثٟـاُت

اختظاص مي ياتذ)
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 30امتياص

 10(.امتياص

حاكميت باليني
مالك هاي پيشنهادي جهت ارزيابي

مميضي تاليىي

زير مالك

 عـالُ ؿٛٔ ٚكؿ ٕٔيني ثبِيٙي ا٘زبْ ُٛؿ

27

امتياز مالك
100

مستىذات الصم
نحوه امتياز دهي

استاندارد

مستندات

عـالُ ؿٛٔ ٚكؿ ٕٔيني ثبِيٙي
ا٘زبْ ُٛؿ

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ ؿٛٔ ٚكؿ ٕٔيني
ثبِيٙي

 ث ٝاماي ٞل ٕٔيني ثبِيٙي ( 50امتياص اختظاص مي ياتذ)
تًجٍ :ؿك ا٘زبْ ٕٔيني ثبِيٙي ثبيٌتي تٛرٌ ٝلؿؿ ؤ ٝلاعُ ُبُٔ:

(اوتخاب مًضًع مميضي  10امتياص ،تشسسي يضعيت مًجًد 10
امتياص ،تعييه استاوذاسد ي مقايسٍ تا استاوذاسد ي تعييه وقاط
ضعف  10امتياص ،اوجام اقذامات اطالحي
مجذد  10امتياص) لحاظ گشدد.
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 10امتياص ي مميضي

حاكميت باليني
مالك هاي پيشنهادي جهت ارزيابي

استفادٌ اص اطالعات

زير مالك

امتياز مالك

ً يٌتٓ  HISؿك ثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت ٝثبُـ

50

ٔ ـاؽالت ٔٛحل ثل اًبى ُ 5بؽْ اثالُ ٥ـ ٜاٚها٘ي وِٛك ا٘زبْ ُٛؿ

25

ٔ ـاؽالت ٔٛحل ثل اًبى ُبؽٟٔبي ت٤ييٗ ُـ ٜثلعٌت ٘ ١ٛتؾْٔ ٞل
ثيٕبكًتبٖ ا٘زبْ پقيلؿ

40
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مستىذات الصم:
استاندارد
ًيٌتٓ  HISؿك ثيٕبكًتبٖ
اًتملاك يبفت ٝثبُـ

ٔـيليت ثيٕبكًتبٖ ام اٛال٣بت HIS
اًتفبؿ ٜوٙـ

نحوه امتياز دهي

مستندات

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ًيٌتٓ أتيبم وبُٔ ( 5امتياص)  ٚؿك ٓٛكت
٣ـْ ٚرٛؿ ًيٌتٓ ( 0امتياص )تّ٤ك ٔيٍيلؿ.

ِٔ بٞـً ٜيٌتٓ HIS

ٚ رٛؿ ٌٔتٙـاتي وِ٘ ٝبٖ ؿٞـ ٌناكُبت
ٔبٞبٌ٘ ٝلفتُ ٝـ ،ٜث ٝاٛالٔ ١ـيليت اكُـ
ثيٕبكًتبٖ كًب٘ـٔ ٜي ُٛؿ

ٌٔ تٙـات ٔجٙي ثل ا٘زبْ الـأبت آالعي
ام ًٛي ٔـيليت ثيٕبكًتبٖ ثلاًبى
ٌناكُبت ٌلفتُ ٝـ ٜام ًيٌتٓ HIS

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـاتي وِ٘ ٝبٖ ؿٞـ ٌناكُبت ٔبٞب٘ٝ
ٌلفتُ ٝـ ،ٜث ٝاٛالٔ ١ـيليت اكُـ ثيٕبكًتبٖ كًب٘ـٔ ٜي ُٛؿ 15(.
امتياص اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٌٔتٙـات ؿاَ ثل ا٘زبْ الـأبت آالعي ام ًٛي
ٔـيليت ثيٕبكًتبٖ ثلاًبى ٌناكُبت ٌلفتُ ٝـ ٜام ًيٌتٓ

( 20امتياص اختظاص مي ياتذ)
 ؿك ٓٛكت تٟيُٙ ٝبًٙبٔ ٝثلاي ُبؽٟٔب

ُٙ بًٙبُٔ ٝبؽٟٔب ٛجك ؿًتٛكإُِ٤
وِٛكي
ٔـاؽالت ٔٛحل ثل اًبى ُ 5بؽْ
اثالُ ٥ـ ٜاٚها٘ي وِٛك ا٘زبْ ُٛؿ

 رٕ ٢آٚكي ُبؽٟٔب ٛجك ًٜٛط  ٚتٙبٚة
ٔٛكؿ تبييـ ؿًتٛكإُِ٤
ٚ رٛؿ ٌٔتٙـاتي ؿاَ ثل تغّيُ ُبؽٟٔب ٚ
ا٘زبْ الـأبت آالعي ثل اًبى
ثبمؽٛكؿٞبي اكائُ ٝـٜ

.HIS

ٛجك ؿًتٛكإُِ٤

وِٛكي 10 ( ،امتياص ) اؽتٔبّ ٔي يبثـ (تٛرُٛ ٝؿ و ٝث ٝاماي ٞل
ُبؽْ (  2امتياص ) ؿك ٘٠ل ٌلفتٔ ٝي ُٛؿ و ٝعـالُ ُ 5بؽْ ٔي
ثبيٌت ؿاكاي ُٙبًٙبٔ ٝثبُٙـ)
 ؿك ٓٛكت رٕ ٢آٚكي ُبؽٟٔب ٛجك ًٜٛط  ٚتٙبٚة ٔٛكؿ تبييـ
ؿًتٛكاِ 5 ،ُٕ٤امتياص ؿك ٘٠ل ٌلفتٔ ٝيِٛؿ ( تٍ اصاي َش شاخض 1
امتياص اختظاص مي ياتذ)

 ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ

ٌٔتٙـاتي ؿاَ ثل تغّيُ ُبؽٟٔب  ٚا٘زبْ

الـأبت آالعي ثل اًبى ثبمؽٛكؿٞبي اكائُ ٝـ 10 .ٜامتياص اختظاص
مي ياتذ (تٍ اصاي َش شاخض  2امتياص)
 ؿك ٓٛكت ت٤ييٗ  ٚت٤ليف ُ 4بؽْ فلايٙـي يب ثل٘ٚـٞي ثلعٌت
٘ ١ٛتؾْٔ ثيٕبكًتبٖ 40 ،امتياص (تٍ اصاي َش شاخض  10امتياص)
اختظاص مي ياتذ.

ٔـاؽالت ٔٛحل ثل اًبى ُبؽٟٔبي
 ت٤ييٗ  ٚت٤ليف ُ 4بؽْ فلايٙـي يب
ت٤ييٗ ُـ ٜثلعٌت ٘ ١ٛتؾْٔ ٞل
ثل٘ٚـٞي ثلعٌت ٘ ١ٛتؾْٔ ثيٕبكًتبٖ
ثيٕبكًتبٖ ا٘زبْ پقيلؿ

تٛر :ٝؿك ت٤ييٗ  ٚت٤ليف ٞل يه ام ايٗ ؿُ ٚبؽْ ثبيٌتي تٛرٝ
ٌلؿؿ و٘ ٝبْ ٞل ُبؽُْ ١ٛ٘ ،بؽْ ٔ ٚيناٖ ٞـف ثبيـ فول
ٌلؿؿ ُ ٚبؽْ ثٜٛك وبُٔ ثب فول ٓٛكت ٔ ٚؾلد ت٤ليف ٌلؿؿ
و ٝؿك ٓٛكت تٛر ٝث ٝايٗ ٔٛاكؿ (تٍ اصاي َش شاخض  2امتياص)
ؿك ٓٛكت حجت فلُٔ َٛبؽْ  ٚفول ٔجٙب  ٚؿٚك ٜا٘ـامٌ ٜيلي
(َش شاخض  2امتياص اختظاص مي ياتذ)
ؿك ٓٛكت حجت ٘بْ  ٚأ٘بي ٌلؿآٚك٘ـُ ٜبؽْٙٔ ،جٌ ٢لؿآٚكي
ُبؽًْٜٛ ،ط  ٚتٙبٚة ٌناكٍ ؿٞي  ٚاكائ ٝثبمؽٛكؿ.
شاخض  3امتياص اختظاص مي ياتذ)
ؿك ٓٛكت ت٤ييٗ  ٚا٘ـامٌ ٜيلي صبِِٟب ٛٔ ٚاكؿ ٔؾـٍٚ

30

(َش

وٙٙـ(ٜثلاًبى ٘٠ل ٔتـِٛٚهيٌت)َ( .ش شاخض
اختظاص مي ياتذ)
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 3امتياص

مظاحثٍ:
سوال

نحوه امتيازدهي

آيب ٌناكُبت ٌلفتُ ٝـ ٜثٜٛك ٔبٞب٘ ٝث ٝاٛالٔ ١ـيليت اكُـ
ثيٕبكًتبٖ كًب٘يـٔ ٜي ُٛؿ؟

ؿك ٓٛكتي وٌ ٝناكُبت ٌلفتُ ٝـ ٜثٜٛك ٔبٞب٘ ٝث ٝاٛالٔ ١ـيليت اكُـ ثيٕبكًتبٖ
كًب٘يـُٛ ٜؿ ( 5امتياص)  ٚؿك ٓٛكت ٣ـْ اٛالٔ ١ـيليت اكُـ ( 0امتياص) اؽتٔبّ
ٔي يبثـ.

آيب ٔـيليت ثيٕبكًتبٖ ام ٘غ ٜٛا٘زبْ الـاْ آالعي اٛال١
ؿاكؿ؟

ؿك ٓٛكتي ؤ ٝـكيت ثيٕبكًتبٖ ام ٘غ ٜٛا٘زبْ ٔـاؽّ ٝآالعي ثل اًبى اٛال٣بت
 HISاٛال ١ؿاُت ٝثبُـ (  5امتياص) ٚؿك ٓٛكت ٣ـْ اٛال 0 ( ١امتياص) تّ٤ك ٔي
ٌيلؿ.
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حاكميت تاليىي
مالك َاي پيشىُادي جُت اسصياتي

تعامل تا تيماسان يجامعٍ

صيش مالك

امتياص مالك

٠٘ بْ كًيـٌي ثُ ٝىبيبت ؿك ثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت ٝاًت.

20

ٌ ل ٜٚآٔٛمٍ ث ٝثيٕبك (ميلوٕيت ٝثٟجٛؿ ويفيت) ؿك ثيٕبكًتبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ

5

 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔٔ ٝـ ٖٚرٟت آٌبً ٜبمي ثيٕبكاٖ ٕٞ ٚلاٞبٖ ؿك اكتجب ٙثب
عمٛلِبٖ ٕٞ ٚضٙيٗ ؽـٔبت ؿكٔب٘ي  ٚغيل ؿكٔب٘ي لبثُ اكائٔ ٝي ثبُـ * .
(ؿًتٛكاِ ُٕ٤كفتبك ثب وٛؿن اؿاكً ٜالٔت كٚاٖ)

20

 ثل٘بٔ ٝآٔٛمٍ ث ٝثيٕبك ؿكعيٗ ثٌتلي ؿك ثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت ٝاًت

60

 ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔ ٝاي رٟت اكائٔ ٝلالجت ٞبي پي ام تلؽيْ ٔي ثبُـ* .
(ؿًتٛكاِ ُٕ٤پي ام تلؽيْ ثيٕبكاٖ كٚا٘ي اؿاكً ٜالٔت كٚاٖ)

35

 ثل٘بٔ ٝكٗبيت ًٙزي ثيٕبكاٖ ؿك ثيٕبكًتبٖ اًتملاك يبفت ٝاًت.

10

* المْ ث ٝفول اًت وٓ ٝلفبً ثيٕبكًتبٖ ٞبي كٚا٘پنُىي ٣ال ٜٚثلارلاي ٔٔبؿيك ؿيٍل ،ؿٚلٌٕت ِٔؾْ ُـ ٜكا ٛجك كإٙٞبي اؿاكً ٜالٔت كٚاٖ اكائٝ
ٕ٘بيٙـ ٚثمي ٝثيٕبكًتبٖ ٞب ٛجك ٔٔبؿيك فول ُـ ٜؿك ايٗ كإٙٞب ٕ٘ ُٕ٣بيٙـ .ام ٛلف ؿيٍل ثل٘بٔ ٝربٔ ٢آٔٛمٍ ثيٕبكاٖ م٘تيىي(ام رّٕ،PKU ٝ
تبالًٕيٕٛٞ ،فيّيً ،يىُ ًُ ٚغيل )ٜؿك اؿاك ٜم٘تيه ٔٛرٛؿ اًت ٚپيِٟٙبؿ ٔي ٌلؿؿثٛٙ٣ ٝاٖ يىي ام ً ٝثيٕبكي ؿاكاي ثل٘بٔ ٝآٔٛمٍ ربٔ ٢ثبُـ.
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مستىذات الصم
استاوذاسد

مستىذات

وحًٌ امتياص دَي

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

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـاتي ٔجٙي ثل ٚرٛؿ ًيبًت ثلاي ؿكيبفت
ُىبيبت

 1أتيبم

اؽتٔبّ فلؿي ثٛٙ٣ ٝاٖ ٌٔئ َٛكًيـٌي
ثُ ٝىبيبت

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

 1أتيبم

اؽتٔبّ وـ ثٞ ٝل ُىبيت  ٚؿاؿٖ آٖ وـ
ث ٝفلؿ ُبوي

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

 1أتيبم

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

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

 3أتيبم
ؿك ٓٛكتي و ٝثبالي %75
ُىبيبت ث٘ ٝتيز ٝكًيـٜ
ثبُـ.
 6امتياص

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

 50تب ُ %75ىبيبت ثٝ
٘تيز ٝكًيـ ٜثبُـ.
ٚرٛؿ ُبؽْ عُ  ٚفُٔ ُىبيبت ثل اًبى :ؿكٓـ ُىبيت
ٞبي عُ  ٚفُٔ ُـ ٜث ٝوُ ُىبيبت

 4امتياص
 %25تب ُ %50ىبيبت ثٝ
٘تيز ٝكًيـ ٜثبُـ.
 2امتياص
ميل ُ %25ىبيبت ث٘ ٝتيزٝ
كًيـ ٜثبُـ.
 1امتياص

تغّيُ ٚحجت ُىبيبت

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

 2أتيبم

ا٘زبْ الـأبت آالعي

ٌناكٍ الـأبت ٚ ٚرٛؿ ثل٘بّٕٔ٣ ٝيبتي رٟت ا٘زبْ آالعبت

 2أتيبم

ٌل ٜٚآٔٛمٍ ث ٝثيٕبك ثٛٙ٣ ٝاٖ ميل وٕيتٝ
ثٟجٛؿ ويفيت ؿك ثيٕبكًتبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ.

ثلكًي ٌٔتٙـات ٔلث ٙٛث ٝتِىيُ ٔ ٓ٠ٙرٌّبت ثٛٓ ٝكت
ٔبٞب٘ٝ

ا٘٣بي ٌلُ ٜٚبُٔ ٔ٤بٖٚ
آٔٛمُي ثيٕبكًتبٖ،
ًٛپلٚاينك آٔٛمُي،
ًلپلًتبك  ٚافلاؿ ٚارـ
ٓالعيت ثل اًبى تبييـ

34

تيٓ ثٛؿ ٚ ٜوبك ايٗ ٌلٜٚ
ثل٘بٔ ٝكيني ٠٘ ٚبكت ثل
أل آٔٛمٍ ٔي ثبُـ
5امتياص
ؿاُتٗ ثل٘بٔٔ ٝـ ٖٚآٔٛمٍ ث ٝثيٕبكاٖ
ثلاي پٙذ ثيٕبكي ُبي ٢ؿك ٞل ثؾَ

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

ؿاُتٗ ثل٘بٔ ٝربٔ ٢آٔٛمٍ ث ٝثيٕبكاٖ
ثلاي ً ٝثيٕبكي ُبي ٢ؿك ثيٕبكًتبٖ

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

ثلكًي پل٘ٚـ ٜثيٕبكا٘ي و ٝثل اًبى ثل٘بٔٝ
ربٔ ٢آٔٛمٍ ي ٝثيٕبك آٔٛمٍ ؿيـ ٜا٘ـ.

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

اًتفبؿ ٜام كٞ ٍٚبي
ٔؾتّف ٔخُ رن،ٜٚ
پٕفّت ،وتبة...
 5امتياص
ؿك ٓٛكتيى ٝثيٕبكًتبٖ
ؿاكاي ثل٘بٔ ٝربٔ ٢آٔٛمٍ
ث ٝثيٕبك ؿك اكتجب ٙثب:
 3ثيٕبكي ُبي ٢ؿك
ثيٕبكًتبٖ ثبُـ
 6امتياص
ثلاي  2ثيٕبكي ُبي٢
 4امتياص
ثلاي يه ثيٕبكي
 2امتياص
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ِٔبٞـ ٜپل٘ٚـ ًٝ ٜثيٕبك
ثل اًبى ً ٝثيٕبكي ُبي٢
ؿك ثيٕبكًتبٖ  ٚثلكًي ام
٘٠ل ايٙى ٝآيب ثيبكاٖ ثٜٛك
وبُٔ  ٚثب تبويـ ثل ٔٛاكؿ
ميل آٔٛمٍ ؿيـٜ
ا٘ـ(اكميبثي تٛاٖ  ٚتٕبيُ
ثيٕبك ثلاي يبؿٌيلي
أتيبم) ،اكميبثي ٘يبمٞبي
آٔٛمُي ثيٕبك  ٚؿكد آٟ٘ب
ؿك پل٘ٚـٚ ٜي ،ت٠ٙيٓ
اٞـاف آٔٛمٍ ث ٝثيٕبك ثل
اًبى اِٛٚيت ٞبي
آٔٛمُي ،ا٘تؾبة اًتلاتوي
ٞبي آٔٛمُي ٔٙبًت ثلاي
ٞل ثيٕبك  ٚاكمُيبثي)
ثلاي ٞل ثيٕبكي  6أتيبم ٚ

ؿك ٔزٕ١ٛ
 12امتياص
ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔٝ
آٔٛمٍ ث ٝثيٕبكاٖ ثٝ
ٓٛكت ٌلٞٚي  ٚثلٌناكي
ايٗ والى ٞب ثٔٛكت
ٔ ٓ٠ٙثبُـ

ثلٌناكي ثل٘بٔ ٝآٔٛمٍ ث ٝثيٕبكاٖ ثٝ
ٓٛكت ٌلٞٚي

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

ثلٌناكي ثل٘بٔ ٝآٔٛمٍ ثيٕبك ث ٝثيٕبك

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

ثلللاكي اكتجب ٙتّفٙي ثب ثيٕبكاٖ  2-4كٚم
پي ام تلؽيْ

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات ٔلث ٙٛث ٝثلللاكي اكتجب ٙتّفٙي

اؽتٔبّ ثؾِي ام ٚة ًبيت ثيٕبكًتبٖ
ثلاي أل آٔٛمٍ ث ٝثيٕبك

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

 5أتيبم

پلًِٙبٔ ٝكٗبيت ًٙزي ثيٕبك ٔٛرٛؿ
اًت

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

ا أتيبم

تغّيُ  ٚالـاْ آالعي ثل اًبى ٘تبيذ فلْ
ٞبي كٗبيت ًٙزي

ِٔبٞـٌٔ ٜتٙـات

 2.5أتيبم

 3امتياص
ثيٕبكًتبٖ ؿاكاي ثل٘بٔٝ
آٔٛمٍ ثيٕبك ث ٝثيٕبك
ٔي ثبُـ(.ثلاي ثيٕبكاٖ
ثٌتلي يب عتي ًلپبيي)
5امتياص
ؿك ٓٛكتيى ٝثيٕبكًتبٖ
ثب ثيَ ام  %50ثيٕبكاٖ
(عـ الُ ثلاي ً ٝثيٕبكي
ُبي 2-4 )٢كٚم پي ام
تلؽيْ ،تٕبى تّفٙي
رٟت عُ ِٔىالت
اعتٕبِي ثلللاك ٕ٘بيـ
 10امتياص
اٌل ثب  %25-50ثيٕبكاٖ
تٕبى ثٍيلؿ
 5امتياص
اٌل ثب  %1- 25ثيٕبكاٖ
تٕبى ثٍيلؿ
 2امتياص
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مظاحثٍ
سًال

وحًٌ امتياصدَي

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

ؿك ٓٛكتيى ٝفلؿ ٌٔئ َٛكًيـٌي ثُ ٝىبيبت ؿكٔٛكؿاٌب ٜولؿٖ
پلًٚ ُٙثيٕبكاٖ ام ُيٞ ٜٛبي ٔت٤ـؿ ؿكيبفت ُىبيت  ٚصٍٍ٘ٛي
كًيـٌي ث ٝآٖ ( 2امتياص اختظاص مي ياتذ)

آيب ثل اًبى ُىبيبت ٚآّ ٝالـأبت آالعي ا٘زبْ ٔيٍيلؿ؟

ؿك ٓٛكتيى ٝفلؿ ٌٔئ َٛؿك ٔٛكؿ ؿكعبَ ارلا ثٛؿٖ الـأبت
آالعي اٛال ١ؿاكؿ( 2امتياص اختظاص مي ياتذ)

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

ٔٔبعج ٝثب ٘ 2فل ام پلً( ُٙآيب ِٔٛٙك عمٛق ثيٕبك كا وبٔال  ٚثٝ
ؿكًتي ثلاي ثيٕبك ٕٞ ٚلاٞبٖ ٜٔلط ٔي وٙٙـ) ( 2امتياص
اختظاص مي ياتذ)مظاحثٍ تا َش پشسىل  1امتياص

آيب ثيٕبكاٖ  ٚؽب٘ٛاؿ ٜثب ِٔٛٙك عمٛق ثيٕبك آُٙبيي ؿاك٘ـ؟

ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبك  ٚيب ؿك ٓٛكت ِنٕٞ ْٚلاٞبٖ ام ٘٠ل آُٙبيي ثب
عمٛق ؽٛؿ ( 4امتياص اختظاص مي ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس
 2امتياص
ٔٔبعج ٝثب ٘2فلام ثيٕبكاٖ (آيب ام ايٗ ؽـٔبت اٛال ١ؿاك٘ـ؟) ٚيه

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

مي ياتذ)مظاحثٍ تا َش تيماس  1امتياص

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

ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبكثٛٓ ٝكت تٔبؿفي ( آُٙبيي ثب پنُه ٔ٤بِذ،
ؿًتيبكاٖ ٔلث( ٝٛٛؿك ٓٛكت ٚرٛؿ) ،پلًتبك ٌٔئ َٛؿك ٞل

٘فل امپلً(ُٙايب ثيٕبكاٖ كا تٛرئ ٝي وٙٙـ؟) ( 2امتياص اختظاص

ُيفت) ( 2امتياص اختظاص مي ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس 1
امتياص
آيب پٙٔ َُٛبًت ثيٕبك ك٣بيت ٔي ٌلؿؿ؟

ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبكثٛٓ ٝكت تٔبؿفي( 2امتياص اختظاص مي
ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس  1امتياص

آيب ٛلط اٜ٘جبق ك٣بيت ٔي ٌلؿؿ؟

ٔٔبعج ٝثب ٘ 2فل ام ثيٕبكاٖ( 2امتياص اختظاص مي ياتذ)
مظاحثٍ تا َش تيماس  1امتياص

آيب رـا ًبمي ثيٕبكاٖ ؿك اٛبق ٞبي صٙـ تؾت ٝثب اًتفب ٜام پلؿٜ
ٓٛكت ٔي ٌيلؿ؟
تٛري ٝالمْ ؿك ٔٛكؿ ٞنيٞ ٝٙبي ؿكٔبٖ  ٚثيٕ ٝثلاي ثيٕبكاٖ
ٓٛكت ٔيٍيلؿ؟

ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبكثٛٓ ٝكت تٔبؿفي ( 2امتياص اختظاص مي
ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس  1امتياص
ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبكثٛٓ ٝكت تٔبؿفي ( 4امتياص اختظاص مي
ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس  2امتياص
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ثل٘بٔ ٝآٔٛمٍ ث ٝثيٕبك ؿكعيٗ ثٌتلي اًتملاك يبفت ٝاًت؟

ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبكثٛٓ ٝكت تٔبؿفي
 - 1إٛيٙبٖ يبفتٗ ام ايٙى ٝپنُه ٔ٤بِذ ث ٝثيٕبكاٖ ٚ
ؽب٘ٛاؿ ٜآٟ٘ب ؿك ٔٛكؿ تِؾيْ ُ ٚلاي ٚتبييـ ُـ،ٜ
تٗٛيظ وبفي اكائٕٛ٘ ٝؿ ٜاًت  4( .امتياص اختظاص مي
ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس  2امتياص
ٔٔبعج ٝثب  5ثيٕبكثٛٓ ٝكت تٔبؿفي ؿك ثؾَ ٞبي ٔؾتّف ٚ
 - 2إٛيٙبٖ يبفتٗ ام ايٙى ٝثيٕبكاٖ ثب ٘ ١ٛثيٕبكئ ،لالجت،
ؿكٔبٖ ٛ٣ ٚاكٕ ،آٔٛمٍ ٘غ ٜٛاًتفبؿ ٜايٕٗ ٛٔ ٚحل ام
تٕبٔي ؿاكٞٚبي ثيٕبك ،اًتفبؿ ٜايٕٗ ٛٔ ٚحل ام
تزٟينات پنُىي ًٚ ٚبيُ وٕه ؿكٔب٘ي احلات اعتٕبِي
ٔيبٖ ؿاكٞٚبي تزٛيني  ٚؿاكٞٚبي ؿيٍل  ٚتغقي ٝثيٕبك،
تغقي ٚ ٝكهيٓ غقايي ٔٙبًت ثلاي ثيٕبكٔ ،ـيليت ؿكؿ،
آٔٛمٍ تىٙيه ٞبي ثبمتٛا٘ي (ٔٛاكؿ ثل عٌت ٘١ٛ
ثيٕبكي ثلكًي ُٛؿ) ثل اًبى پٙذ ثيٕبكي ُبي ٢ؿك ٞل
ثؾَ ثب اًتفب ٜام كٞ ٍٚبي ٔؾتّف آٔٛمٍ ٔي ثيٙٙـ.
( 15امتياص اختظاص مي ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس
 3امتياص
ٔٔ - 3بعج ٝثٔٛكت تٔبؿفي ثب 3ثيٕبكي و ٝثل اًبى ثل٘بٔٝ
ربٔ ٢آٔٛمٍ ث ٝثيٕبك آٔٛمٍ ؿيـ ٜا٘ـ 9( .امتياص
اختظاص مي ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس  3امتياص
ٔٔ - 4بعج ٝثٔٛكت تٔبؿفي ثب ٘ 2فل ام پلً ُٙآٔٛمٍ ثٝ
ثيٕبك ؿك ٔٛكؿ ٘غ ٜٛا٘زبْ آٔٛمٍ  ٚإٛيٙبٖ ام ايٙىٝ
وّي ٝپلً ُٙآٔٛمٍ ؿٙٞـ ٜثل اًبى ثل٘بٔ ٝكيني ٌلٜٚ
آٔٛمٍ ث ٝثيٕبك ،آٔٛمٍ كا اكائٔ ٝي ؿٙٞـ 4( .امتياص
اختظاص مي ياتذ) مظاحثٍ تا َشپشسىل 2امتياص

آيب ؿًتيبثي ثٔ ٝلالجت ٞبي اٚكها٘ي ؿك ٓٛكت ِن ْٚوبفي  ٚثٝ
ٔٛلٔ ٢ي ثبُـ؟

ٔٔبعج ٝتٔبؿفي ثب  2ثيٕبك ؿك عبَ تلؽيْ يب ٔلؽْ ُـ ٜؿك
ٔٛكؿصٍٍ٘ٛي ؿًتيبثي ثٔ ٝلالجت ٞبي اٚكها٘ي پي ام تلؽيْ ام
ثيٕبكًتبٖ 2( .امتياص اختظاص مي ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس 1
امتياص

ايب ثيٕبكًتبٖ ثل٘بٔ ٝآٔٛمٍ ث ٝثيٕبكاٖ ثٛٓ ٝكت ٌلٞٚي كا ارلا
ٔي ٕ٘بيـ؟

ٔٔبعج ٝتٔبؿفي ثب 2ثيٕبك و ٝؿك ايٗ والى ٞب ع٘ٛك ؿاُت ٝا٘ـ؟
ؿك ٓٛكت ٣ـْ ؿًتلًي ث ٝثيٕبك ام ٛليك تّفٙي صه ُٛؿ؟(2
امتياص اختظاص مي ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس  1امتياص

38

ٔٔبعج ٝثب ثيٕبكاٖ
(ٔٔبعج ٝثب 2ثيٕبك )

آيب ثيٕبكًتبٖ ثل٘بٔ ٝآٔٛمٍ ثيٕبك ث ٝثيٕبككا ارلا ٔي ٕ٘بيـ؟

( 5امتياص اختظاص مي ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس 2.5امتياص
آيب اٛال ١كًب٘ي والٔي ُٛ٘ ٚتبكي رٟت ٔلار٤بت ث٤ـي ث ٝثيٕبك
ٓٛكت ٔيٍيلؿ؟

ٔٔبعج ٝثب 2ثيٕبك ؿك عبَ تلؽيْ يب ٔلؽْ ُـ ٜثٛٓ ٝكت
تٔبؿفي( 4امتياص اختظاص مي ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس2
امتياص

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

ٔٔبعج ٝثب  2ثيٕبك ؿك عبَ تلؽيْ يب ٔلؽْ ُـ ٜثٛٓ ٝكت
تٔبؿفي( 4امتياص اختظاص مي ياتذ) مظاحثٍ تا َش تيماس2
امتياص

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

ٔٔبعج ٝثب فلؿ ٌٔئ 4(َٛامتياص اختظاص مي ياتذ)

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

ٔٔبعج ٝثب فلؿ ٌٔئ 2.5(َٛامتياص اختظاص مي ياتذ)
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