فصل اٍل :هقذهِ ای بز هذیزیت پزٍصُ
پزٍصُ چیست
پشٚط :ٜتالؿی ٔٛلتی ثشای ایدبد یه ٔحل ،َٛخذٔت یب ٘تید ٝای ٔٙحلش ث ٝفشد.
فّٕیبتٔ :دٕٛف ٝای اص وبسٞب ثشای ثمبی وؼت  ٚوبس.
پشٚطٞ ٜبی فٙبٚسی اعالفبت :پشٚطٞ ٜبیی و ٝاص ٘شْ افضاسٞب ،ػخت افضاسٞب  ٚؿجىٞ ٝب ثشای ایدبد یه ٔحل ،َٛخذٔت یب ٘تیدٝ
اػتفبدٔ ٜیىٙذ.
خلٛكیبت یه پشٚط:ٜ


ٞذف ٔٙحلش ث ٝفشد.



فقبِیتی ٔٛلتی :صٔبٖ ؿشٚؿ  ٚپبیبٖ ٔقیٗ



ایدبد ؿذ ٜثٚ ٝػیّ ٝپیـشفت تذسیدی



٘یبصٔٙذ ٔٙبثـ اص ٔٙبعك ٔختّف



داسای ٔـتشی  ٚػشٔبیٌ ٝزاس اِٚی :ٝػشٔبیٌ ٝزاس ؿخلی اػت و ٝػشٔبیٛٔ ٝسد ٘یبص پشٚط ٜسا تقییٗ ٔیىٙذ .ثش٘بٔ:ٝ
ٌشٞٚی اص پشٚطٞ ٜبی ٔشتجظ ث ٓٞ ٝو ٝث ٝؿی ٜٛای یىؼبٖ ٔذیشیت ٔیـ٘ٛذ.



داسای فذْ لغقیت:

هحذٍدیتّای سِگاًِ


ٔحذٚد :ٜچ ٝوبسٞبیی ثبیذ ا٘دبْ ؿٛد  ٚػشٔبیٌ ٝزاس چ٘ ٝتید ٝای سا ا٘تؾبس داسد



صٔبٖ :چٔ ٝمذاس صٔبٖ ثشای تىٕیُ پشٚط٘ ٜیبص اػت  ٚصٔبٖ ثٙذی چٍ ٝ٘ٛاػت



ٞضیٞ :ٝٙضی ٝٙتىٕیُ پشٚط ٚ ٜثٛدخ ٝچمذس اػت

ٔذیشیت ٔحذٚدیت ٞبی ػٌ ٝب٘ ٝیقٙی ایدبد تقبدَ ٛٔ ٚاص٘ ٝثیٗ اٞذاف ٔحذٚد ،ٜصٔبٖ ٞ ٚضی.ٝٙ
ویفیت یب سضبیتٕٙذی ٔـتشی ٔیتٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ ٔحذٚدیت چٟبسْ ؿٙبخت ٝؿٛد  ٚیب ث ٝكٛست راتی دس تقییٗ اٞذاف پشٚط ٜدس
٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد.

هذیزیت پزٍصُ چیست
ٔذیشیت پشٚط :ٜوبسثشد دا٘ؾٟٔ ،بست ٞب ،اثضاسٞب  ٚسٚؽ ٞب دس ا٘دبْ فقبِیت ٞبی پشٚط ٜث ٝكٛستی و ٝثتٛاٖ ث٘ ٝیبصٔٙذیٟبی
پشٚط ٜدػت یبفت.

ٔذیشاٖ تٟٙب ٘جبیذ ثشای سػیذٖ ث ٝاٞذاف دس چٟبسچٛة ٔحذٚدیت ٞبی پشٚط ٜتالؽ وٙٙذ ثّى ٝثبیذ فشایٙذی سا وٛٔ ٝخت
پبػخٍٛیی ث٘ ٝیبصٞب  ٚا٘تؾبسات افشاد دسٌیش یب ٔتأثش اص پشٚطٔ ٜیـٛد سا ٘یض تؼٟیُ وٙٙذ.
فٙبكش وّیذی چٟبسچٛة پشٚط:ٜ


ری ٘فقبٖ پشٚطٜ



حٛصٞ ٜبی دا٘ؾ ٔذیشیت پشٚطٜ



اثضاسٞب  ٚتىٙیه ٞبی ٔذیشیت پشٚطٜ



اػتفبد ٜاص پشٚطٞ ٜبی ٔٛفك

ری ٘فقبٖ پشٚط :ٜاؿخبف دسٌیش پشٚطٔ ٚ ٜتأثش اص پشٚط ٜؿبُٔ :ػشٔبیٌ ٝزاسٔ ،ـتشی ،وبسوٙبٖ پـتیجب٘ی ،تیٓ پشٚط ،ٜوبسثشاٖ،
تأٔیٗ وٙٙذٌبٖ ٔ ٚخبِفبٖ.
حٛصٞ ٜبی دا٘ؾ ٔذیشیت پشٚط :ٜحٛصٞ ٜبی اكّی ؿبُٔ ٔحذٚد ،ٜصٔبٖٞ ،ضی ٚ ٝٙویفیت پشٚطٞ ٜؼتٙذ .حٛصٞ ٜبی وٕىی دا٘ؾ
ٔذیشیت پشٚط ٜؿبُٔ ٔذیشیت ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی(اػتفبدٔ ٜؤثش اص افشاد دسٌیش پشٚطٔ ،)ٜذیشیت تذاسوبت(تٟی ٚ ٝخشیذ وبالٞب  ٚخذٔبت
ٔٛسد ٘یبص پشٚطٔ ،)ٜذیشیت سیؼه(ؿٙبػبیی ،تحّیُ  ٚپبػخ ث ٝسیؼه ٞبی پشٚطٔ ٚ )ٜذیشیت استجبعبت(تِٛجذ ،خٕـ آٚسی ،تٛصیـ
 ٚرخیش ٜػبصی اعالفبت پشٚط )ٜاػت.
ٔذیشیت یىپبسچٍی پشٚطٕٟ٘ ٜیٗ حٛصٔ ٜذیشیت دا٘ؾ اػت و ٝثش تٕبْ حٛصٞ ٜب تأثیش ٌزاؿت ٚ ٝاص آٟ٘ب تأثیش ٔیپزیشد.
اثضاٞب  ٚتىٙیه ٞبی ٔذیشیت پشٚطٔ :ٜذیشاٖ  ٚتیٓ پشٚط ٜسا دس ٘ ٝحٛص ٜی دا٘ؾ یبسی ٔیىٙذ .اثضاسٞب  ٚتىٙیه ٞبی ٔقٕ:َٛ
ٕ٘ٛداسٞبی ٌب٘تٕٛ٘ ،داسٞبی ؿجى ٝپشٚط ،ٜتحّیُ ٔؼیش ثحشا٘ی.
ٔذیشیت ػجذ ػشٔبیٌ ٝزاسی پشٚط :ٜدس ایٗ اػتشاتظی ػبصٔبٖ ٞب پشٚطٞ ٜب سا ث ٝؿىُ یه ػجذ ػشٔبیٌ ٝزاسی اص پشٚطٞ ٜبی
ٔختّف ٌش ٜٚثٙذی ٔ ٚذیشیت ٔیىٙذ ث ٝؿىّی وٛٔ ٝفمیت وُ ػبصٔبٖ اص ٔٛفمیت ٔدٕٛف ٝآٖ پشٚطٞ ٜب ث ٝدػت ٔیآیذ.

عَاهل هَفقیت پزٍصُ


حٕبیت ٔذیشاٖ اسؿذ



ٔـبسوت وبسثشاٖ



ٔذیش پشٚطٔ ٜدشة



اٞذاف تدبسی ٔـخق



وٕی ٝٙوشدٖ ٔحذٚدٜ



صیشػبخت ٘شْ افضاسی اػتب٘ذاسد



٘یبصٔٙذی ٞبی اِٚی ٝپبیذاس



ٔتذِٛٚطی سػٕی



ثشاٚسدٞبی لبثُ اعٕیٙبٖ



ػبیش ؿشایظ ٔب٘ٙذ سٚیذادٞبی ٔ ٟٓوٛچه ،ثش٘بٔ ٝسیضی كحیح ،سلبثت وبسوٙبٖ ٔ ٚبِىیت

ؿیٞ ٜٛبی ؿشوت ٞبی ٔٛفك:
 .1اػتفبد ٜاص خقج ٝاثضاس یىپبسچ :ٝچ ٝوبسٞبیی تٛػظ چ ٝوؼی دس چ ٝصٔب٘ی  ٚچٍ ٝ٘ٛثبیذ ا٘دبْ ؿٛد.
 .2پشٚسؽ سٞجشاٖ پشٚطٜ
 .3اػتفبد ٜاص یه فشایٙذ تحٛیُ پشٚط ٜتؼٟیُ ؿذ :ٜتحّیُ ٞش لذْ اص پشٚط ٜثشای وبٞؾ افت  ٚخیضٞب.
 .4اسصیبثی ػالٔت پشٚط ٜثب اػتفبد ٜاص ؿبخق ٞب

ًقص هذیز پزٍصُ
ٚؽبیف ٔـتشن ٔذیشاٖ پشٚط ٜؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت:
 .1تقشیف ٔحذٚد ٜپشٚطٜ
 .2ؿٙبػبیی ری ٘فقبٖ ،تلٕیٓ ٌیش٘ذٌبٖ  ٚسٚیٞ ٝبی تقذیُ ؿذٜ
 .3تٟی ٝفٟشػت خضیی فقبِیت ٞب یب ػبختبس ؿىؼت وبس
 .4ثشاٚسد صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص
 .5تٟیٕٛ٘ ٝداس خشیبٖ اِٚیٔ ٝذیشیت پشٚطٜ
 .6تقییٗ ٔٙبثـ  ٚثٛدخ ٝثٙذی ٔٛسد ٘یبص
 .7اسصیبثی ٘یبصٔٙذی ٞبی پشٚطٜ
 .8ؿٙبػبیی  ٚاسصیبثی سیؼه ٞب
 .9تٟی ٝثش٘بٔ ٝالتضبیی
 .10ؿٙبػبیی ٚاثؼتٍی ٞب
 .11ؿٙبػبیی  ٚپیٍیشی سٚیذاد ٞبی ٟٔٓ
ٔ .12ـبسوت دس ثبصٍ٘شی ٔشاحُ پشٚطٜ
 .13حفبؽت اص ٔٙبثـ ٔٛسد ٘یبص
ٔ .14ذیشیت فشایٙذ وٙتشَ تغییش
 .15تٟیٌ ٝضاسؽ ٚضقیت پشٚطٜ
ٟٔبست ٞبی پیـٟٙبدی ثشای ٔذیشاٖ پشٚط:ٜ


پیىش ٜدا٘ؾ ٔذیشیت پشٚطٜ



وبسثشد حٛصٞ ٜبی دا٘ؾ ،اػتب٘ذاسٞب  ٚلٛا٘یٗ



دا٘ؾ ٔحیظ پشٚطٜ



ٟٔبست ٞب  ٚدا٘ؾ ٔذیشیت فٕٔٛی



ٟٔبست ٞبی سٚاثظ ا٘ؼب٘ی یب ٟٔبست ٞبی استجبعی

سٞجش ثش اٞذاف ثّٙذ ٔذت تٕشوض ٔیىٙذ  ٚػبیش افشاد سا ثشای سػیذٖ ث ٝایٗ اٞذاف حٕبیت ٔیىٙذ ِٚی ٔذیش دسٌیش خضئیبت
سٚصا٘ ٝی ٘ح ٜٛی سػیذٖ ث ٝاٞذاف اػت.

ٕ٘ٛداس ٌب٘ت :ؿىُ اػتب٘ذاسدی ثشای ٕ٘بیؾ اعالفبت صٔبٖ ثٙذی پشٚط ٜو ٝفقبِیت ٞب  ٚصٔبٖ ؿشٚؿ  ٚپبیبٖ ٔشثٛط سا ث ٝكٛست
تمٛیٓ ٔب٘ٙذ ٕ٘بیؾ ٔیذٞذ.
ٕ٘ٛداس ؿجى :ٝثش٘بٔ ٝصٔب٘ی ٚالقی تش ٘ؼجت ثٌ ٝب٘ت چبست٘ ،ـبٖ دٙٞذ ٜاستجبط فقبِیت ٞب  ٚتٛاِی  ٚتٛاصی آٟ٘ب
ٔؼیش ثحشا٘ی :عٛال٘ی تشیٗ ٔؼیش دس ٕ٘ٛداس یه ؿجى ٝو ٝصٚدتشیٗ صٔبٖ تىٕیُ پشٚط ٜسا ٔـخق ٔی وٙذ.
دفتش ٔذیشیت پشٚطٌ :)PMO(ٜشٞٚی ػبصٔب٘ی ؤ ٝؼئٕٞ َٛبٍٙٞی وبسوشدٞبی ٔذیشیت پشٚط ٜدس ٖٚیه ػبصٔبٖ ا٘ذ .اٞذاف:


خٕـآٚسی ،ػبصٔب٘ذٞی  ٚیىپبسچ ٝػبصی دادٞ ٜبی پشٚط ٜاص وُ ػبصٔبٖ



ایدبد ٍٟ٘ ٚذاسی اٍِٞٛبیی ثشای اػٙبد



ٌؼتشؽ یب ٕٞب ًٙٞػبصی آٔٛصؽ ٞب دس ٔٛسد ٔٛضٛفبت ٔختّف ٔذیشیت پشٚطٜ



ایدبد  ٚآٔبد ٜػبصی یه ٔؼیش ؿغّی سػٕی ثشای ٔذیشاٖ پشٚطٜ



اسائ ٝخذٔبت ٔـبٚسٔ ٜذیشیت پشٚطٜ



فشا ٓٞػبصی ػبختبسی ثشای ٔذیشاٖ پشٚط ٜداخّی ،دس ٍٙٞبٔی ؤ ٝـغ َٛایفبی ٘مـٟبی خٛد ثٛد ٜیب دس پشٚطٞ ٜبی
ٔختّف دسٌیش٘ذ.

٘شْ افضاس ٔذیشیت پشٚط ٜػبصٔب٘ی٘ :شْ افضاسی و ٝاعالفبت پشٚطٞ ٜبی ٔختّف سا یىپبسچٔ ٝیىٙذ تب ٚضقیت پشٚطٞ ٜبی فقبَ،
ٔلٛة  ٚآتی سا دس وُ ػبصٔبٖ ٘ـبٖ داد ٚ ٜاستجبعبتی ثب اعالفبت خضیی تش سا فشأ ٓٞیىٙذ.
ٔؤػؼٔ ٝذیشیت پشٚط :)PMI(ٜا٘دٕٗ ثیٗ إِّّی ٔذیشاٖ پشٚطٜ
ٔتخلق ٔذیشیت پشٚط :)PMP(ٜیقٙی وؼی و ٝتدشثیبت وبس پشٚط ٜای ٔؼتٙذ داسد ،ثب پیشٚی اص لبٟ٘٘ٛبی ٔؤػؼٛٔ ٝافك ثٛدٚ ٜ
خٛد سا ثب ٌزسا٘ذٖ یه أتحبٖ خبٔـ اثجبت وشد ٜاػت.
٘شْ افضاسٞبی ٔذیشیت پشٚط٘. 1 :ٜشْ افضاسٞبی ػغح پبییٗ :فشا ٓٞوشدٖ ٔـخلٞ ٝبی اكّی ٔذیشیت پشٚطٙٔ ،ٜبػت پشٚطٞ ٜبی
وٛچه  ٚته وبسثش ،ٜوـیذٖ ٕ٘ٛداس ٌب٘ت .2اثضاسٞبی ٔتٛػظ :پشٚطٞ ٜبی ثضسٌتش  ٚچٙذوبسثشٕٛ٘ ،ٜداسٞبی ٌب٘ت  ٚؿجى،ٝ
تحّیُ ٔؼیش ثحشا٘ی  ٚتخلیق ٔٙبثـ سدیبثی پشٚطٌ ٚ ٜضاسؽ ٚضقیت.3 .اثضاسٞبی دػت ثبال٘ :بْ دیٍش ٘شٔبفضاسٞبی ٔذیشیت
پشٚط ٜػبصٔب٘ی ،پشٚطٞ ٜبی ثؼیبس ثضسي ،خالك ٝػبصی  ٚادغبْ اعالفبت پشٚطٞ ٜبی ٔدضا ،لبثّیت اػتفبدٔ ٜدضا ثشای ٞش وبسثش،
دػتشػی اص ایٙتش٘ت

فصل سَم :گزٍُ ّای فزایٌذی هذیزیت پزٍصُ
ٌشٞ ٜٚبی فشایٙذی ٔذیشیت پشٚط ٜؿبُٔ ٔشاحُ آغبصیٗ ،ثش٘بٔ ٝسیضی ،اخشا ،وٙتشَ  ٚاختتبْ اػت.
ٔذیشیت پشٚط ٜتالؿی یىپبسچ ٝاػت ث ٝایٗ ٔقٙی و ٝالذأبت ا٘دبْ ؿذ ٜدس یه حٛص ٜدا٘ؾ ثش حٛصٞ ٜبی دیٍش ٘یض تأثیش
ٔیٍزاسد .ثبیذ ثیٗ تٕبْ حٛصٞ ٜب ٔٛاص٘ ٝثشلشاس ؿٛد.
فشایٙذٔ :دٕٛف ٝای اص فقبِیت ٞب و ٝثشای سػیذٖ ثٞ ٝذفی خبف خٟت داس ؿذ ٜا٘ذ.

فزایٌذ آغاسیي
ؿبُٔ تقشیف  ٚوؼت اخبص ٜثشای آغبص پشٚط ٜیب یه فبص اص پشٚط ٜاػت .ثبیذ فشدی ٘یبص وؼت  ٚوبس ث ٝآٖ پشٚط ٜسا تقشیف وٙذ،
ؿخلی پـتیجب٘ی سا لج َٛوٙذ  ٚؿخلی ٔذیشیت پشٚط ٜسا ثپزیشد .پشٚطٔ ٜیتٛا٘ذ فبصٞبی ٔختّفی داؿت ٝثبؿذ.
دس فشآیٙذ آغبصیٗ ػبصٔبٖ ٔتٛخٔ ٝیـٛد و ٝپشٚط ٜخذیذی ٚخٛد داسد ،ری ٘فقبٖ ٔـخق ٔیـ٘ٛذٔ ،حذٚد ٚ ٜصٔبٖ ٞ ٚضیٝٙ
ٔـخق ٔیـ٘ٛذ ،افضبی اكّی تیٓ دس فشایٙذ آغبصیٗ یب پیؾ آغبصیٗ ا٘تخبة ٔیـ٘ٛذ.

فزایٌذّای بزًاهِ ریشی
ؿبُٔ عشاحی ٚحفؼ ثش٘بٔ ٝای فّٕی ثشای حل َٛاعٕیٙبٖ اص ایٙى ٝپشٚط٘ ٜیبصٞبی ػبصٔبٖ سا ثشعشف ٔیىٙذ یب خیش .یه ثش٘بٔٝ
ی پشٚطٚ ٜخ ٛد ٘ذاسد ثّىٞ ٝش یه اص لؼٕت ٞب ٔب٘ٙذ ٔحذٚد ٜپشٚط ،ٜصٔبٖ پشٚط ... ٚ ٜداسای ثش٘بٔ ٝثشای ٞش ِحؾ ٝاص خٛد
ٞؼتٙذ.
خشٚخی ٞبی فشایٙذ ثش٘بٔ ٝسیضی ؿبُٔ تىٕیُ ػبختبس ؿىؼت وبس ،صٔب٘جٙذی پشٚط ٚ ٜثشاٚسد ٞضیٔ ٝٙیجبؿذ

فزایٌذّای اجزایی
ٕٞب ًٙٞػبصی افشاد  ٚػبیش ٔٙبثـ ثشای اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی پشٚط ٚ ٜتِٛیذ ٔحلٛالت  ٚاسائ ٝخذٔبت یب فبصٞبی پشٚط.ٜ
فشایٙذٞبی اخشایی ث ٝثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٔٙبثـ  ٚصٔبٖ ٘یبص داسد  ٚثقذ اص آٖ ثش٘بٔ ٝسیضی دس ایٗ خبیٍب ٜلشاس داسد.
فشایٙذ اخشایی ؿبُٔ ا٘دبْ الذأبتی اػت و ٝدس ثش٘بٔ ٝسیضی ٔـخق ؿذ٘ذ .ایٗ فشایٙذ تحٛیُ وبسٞبی ٚالقی پشٚط ٜاػت.

فزایٌذّای کٌتزل
ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔٙؾٓ پیـشفت ثشای اعٕیٙبٖ اص ایٙى ٝپشٚط ٜث ٝاٞذاف خٛد خٛاٞذ سػیذٌ .ضاسؽ فّٕىشدی و ٝثشاػبع آٖ ری
٘فقبٖ ٔیتٛا٘ٙذ تغییشات الصْ ثشای ٍ٘ ٝداؿتٗ پشٚط ٜسا افٕبَ وٙٙذ.

فزایٌذّای اختتاهی
پزیشؽ سػٕی پشٚط ٜیب فبصی اص آٖ  ٚپبیبٖ ٔغّٛة فقبِیت ٞبی ٔشثٛط ث ٝآٖ.
حذالُ 20دسكذ اص صٔبٖ پشٚط ٜثبیذ كشف فقبِیت ٞبی آغبصیٗ  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ؿٛد.
خشٚخی ٞبی فشایٙذ اختتبٔی تأییذی ٝسػٕی وبس  ٚتٟیٔ ٝؼتٙذات اختتبٔی ٔب٘ٙذ ٌضاسؽ ٟ٘بیی پشٚط ٚ ٜتدبسة اػت.

ًگاضت گزٍُ ّای فزایٌذی بِ سهیٌِ ّای داًص

سٚؽ ؿٙبػی :تٛكیف چٍٍ٘ٛی ا٘دبْ وبسٞب
فشایٙذ یىپبسچٍی ٔٙغمی) :(RUPیه فشایٙذ تٛػق٘ ٝشْ افضاس تىشاسی و ٝثش ثٟشٚ ٜسی تیٓ تٕشوض ٔی وٙذ  ٚثٟتشیٗ تٕشیٙبت ٘شْ
افضاسی سا ث ٝتٕبْ افضبی تیٓ اسائٔ ٝیذٞذ.

فصل پٌجن :هذیزیت هحذٍدُ پزٍصُ
هذیزیت هحذٍدُ پزٍصُ چیست؟
دِیُ اكّی ؿىؼت پشٚطٞ ٜب :فذْ تقشیف كحیح پشٚطٔ ٚ ٜحذٚد ٜآٖ
ٔحذٚد :ٜتٕبْ وبسٞبیی و ٝدس خّك یه ٔحل٘ َٛمؾ داس٘ذ  ٚفشایٙذٞبی ث ٝوبس سفت ٝدس ایدبد ٔحلَٛ
دػتبٚسدٔ :حلِٛی و ٝدس ثخـی اص پشٚط ٜتِٛیذ ؿذ ٜاػت
ٔذی شیت ٔحذٚد ٜپشٚط :ٜفشایٙذٞبیی و ٝث ٝتقییٗ  ٚوٙتشَ ٔٛاسدی و ٝثبیذ یب ٘جبیذ دس پشٚط ٜثبؿٙذ ٔیپشداصد .دسن ٔـتشوی اص
ٔحل َٛپشٚط ٜث ٝری ٘فقبٖ  ٚتیٓ پشٚطٔ ٜیذٞذ.
فشایٙذٞبی ٔذیشیت ٔحذٚد ٜپشٚط:ٜ
 .1ثش٘بٔ ٝسیضی ٔحذٚد:ٜ
 .2تقییٗ ٔحذٚدٜ

 .3ایدبد ػبختبس ؿىؼت وبس
 .4تأییذ ٔحذٚدٜ
 .5وٙتشَ ٔحذٚدٜ


ثش٘بٔ ٝسیضی ٔحذٚد :ٜتلٕیٓ ٌیشی دس ٔٛسد ٘ح ٜٛتقشیف ،تأییذ ،وٙتشَ  ٚچٍٍ٘ٛی ایدبد ػبختبس ؿىؼت وبس .فٕذٜ
تشیٗ خشٚخی ثش٘بٔ ٝسیضی :ثش٘بٔ ٝی ٔذیشیت ٔحذٚد ٜپشٚطٜ

ثش٘بٔٔ ٝذیشیت ٔحذٚد ٟٓٔ :ٜتشیٗ خشٚخی ثش٘بٔ ٝسیضی ٔحذٚد ٜپشٚطٔ .ٜذسوی و ٝثیب٘یٔ ٝحذٚد ٜپشٚط ،ٜایدبد تیٓ پشٚط،ٜ
ػبختبس ؿىؼت وبس ،تأییذ تىٕیُ دػتبٚسدٞب ،وٙتشَ دسخٛاػت ٞبی تغییش سا تٛكیف ٔیىٙذٚ .سٚدی ثش٘بٔٔ ٝذیشیت ٔحذٚدٜ
ثیب٘یٔ ٝحذٚد ٜپشٚط ٚ ٜثش٘بٔٔ ٝذیشیت پشٚط ٜاػت.
ٔٙـٛس پشٚط ٜػغح ثبالیی اص اٞذاف پشٚط ،ٜسٚیىشدی وّی ثشای اخشای اٞذاف پشٚط٘ ٚ ٜمـٟب ٔ ٚؼئِٛیت ٞبی ٔ ٟٓری ٘فقبٖ سا
تٛكیف ٔیىٙذ.
ٔ ٟٓتشیٗ اثضاسٞب  ٚتىٙیه ٞبی ثش٘بٔ ٝسیضی ٔحذٚد ٜپشٚط ٜاٍِٞٛب ،فشٟٔب  ٚاػتب٘ذاسٞب  ٚلضبٚت ٞبی وبسؿٙبػی ا٘ذ.

تعزیف هحذٍدُ
ثبصٍ٘شی ٔٙـٛس  ٚثیب٘ی ٝپشٚط ٜو ٝدس ٔشحّ ٝآغبصیٗ ایدبد ؿذ٘ذ .اضبف ٝوشدٖ اعالفبت تىٕیّی  ٚتغییشات تأییذ ؿذ .ٜخشٚخی
ٞب :ثیب٘یٔ ٝحذٚد ٜپشٚط ،ٜثٍٙٞ ٝبْ ػبصی ثش٘بٔٔ ٝذیشیت ٔحذٚدٜ
تقشیف ٔٙبػت ٔحذٚد ٜدس افضایؾ دلت ،وبٞؾ صٔبٖ ٞ ٚضی ٚ ٝٙثشاٚسد ٔٙبثـ وٕه ٔیىٙذ ٔ ٚجٙبیی ثشای وٙتشَ فّٕىشد پشٚطٜ
اسائٔ ٝیىٙذ .اثضاسٞب  ٚتىٙیه ٞبی تقشیف ٔحذٚد ٜتدضی ٚ ٝتحّیُ ٔحلٛالت ،ؿٙبػبیی سٚیىشدٞبی خبیٍضیٗ ثشای ا٘دبْ وبس،
دسن  ٚتحّیُ ٘یبصٞبی ری ٘فقبٖ  ٚث ٝوبس ٌیشی لضبٚت ٞبی وبسؿٙبػی ؿذ ٜاػت ٟٓٔ .تشیٗ خشٚخی ثیب٘یٔ ٝحذٚد ٜاػت.
ثیب٘یٔ ٝمذٔبتی ٔحذٚد ٜپشٚط ٜاعالفبت اػبػی ٔحذٚد ٚ ٜثیب٘یٔ ٝحذٚد ٜاعالفبت خبف تش سا اسائٔ ٝیىٙذ .دس ثیب٘ی ٝثبیذ
تٛضیحبت تفضیّی دسثبس ٜدػتبٚسدٞبی پشٚطٚ ،ٜیظٌی  ٚاِضأبت ٔحلٛالت  ٚخذٔبت  ٚاٞذاف وّی پشٚط ٚ ٜتٛخی ٝآٟ٘ب ثبؿذ.
ٔؼتٙذػبصی ٔقیبسٞبی ٔٛفمیت پشٚط ٜدس ثٟتش ؿذٖ ثیب٘یٔ ٝحذٚدٔ ٜؤثش٘ذ.

ایدبد ػبختبس ؿىؼت وبس
تدضی ٝدػتبٚسدٞبی پشٚط ٜث ٝاخضای وٛچىتش .خشٚخی ٞب :ػبختبس ؿىؼت وبسٚ ،اط٘ ٜبٔ ٝػبختبس ؿىؼت وبسٔ ،جٙبی ٔحذٚد،ٜ
تغییشات دسخٛاػتی ،ثٍٙٞ ٝبْ ػبصی ثیب٘ی ،ٝعشح ٔذیشیت ٔحذٚدٜ
ػبختبس ؿىؼت وبس ٌش ٜٚثٙذی وبسٞبی پشٚط ٜثش اػبع دػتبٚسدٞبیی ؤ ٝـخق وٙٙذٔ ٜحذٚد ٜوّی پشٚط ٜخٛاٙٞذ ثٛد،
اػت .اسائٔ ٝجٙبیی ثشای ثش٘بٔ ٝسیضی ٔ ٚذیشیت صٔبٖ ٞ ٚضیٙٔ ٚ ٝٙبثـ  ٚتغییشات پشٚطٚ .ٜسٚدی ٞب ثیب٘ی ٝپشٚط ٚ ٜعشح ٔذیشیت
پشٚط .ٜاثضاسٞب  ٚتىٙیه ٞب ؿبُٔ اٍِٞٛبی ػبختبس ؿىؼت وبس ،تدضی ٝدػتبٚسدٞبی پشٚط ٜث ٝثخؾ وٛچىتش  ٚخشٚخی خٛد
ػبختبس ؿىؼت وبس ٚ ٚاط٘ ٜبٔ ٝآٖ ٔ ٚجٙبی ٔحذٚد ٚ ٜث ٝسٚصسػب٘ی ثیب٘ی ٚ ٝثش٘بٔٔ ٝذیشیت عشح.

ثؼت ٝوبسی :وبسی و ٝدس پبییٗ تشیٗ ػغح ػبختبس ؿىؼت وبس لشاس ٔیٍیشد .حذالُ  80ػبفت وبسی .اٌش چبسچٛة صٔب٘ی وٛتبٜ
ثبؿذ  40ػبفت .اٌش عٛال٘ی ثبؿذ  100ػبفت.
ثشای دس دػت داؿتٗ ثش٘بٔ ٝصٔب٘ی دس ػبختبس ؿىؼت وبس ٔیتٛاٖ ػغح یه ػبختبس ؿىؼت وبس سا پٙح ٌش ٜٚفشایٙذی ٔذیشیت
پشٚط ٜدس ٘ؾش ٌشفت.
ثبیذ دس تغبثك ثیب٘یٔ ٝحذٚدٙٔ ،ٜـٛس پشٚطٕٛ٘ ،ٜداس ٌب٘ت  ٚػبختبس ؿىؼت وبس اعٕیٙبٖ حبكُ وشد.
سٚیىشدٞبیی ثشای ایدبد ػبختبس ؿىؼت وبس :اػتفبد ٜاص سإٙٞبٞب ،سٚیىشد لیبػی ،سٚیىشد پبییٗ – ثبال ،سٚیىشد ثبال – پبییٗ،
سٚیىشد ٍ٘بؿت رٙٞی.
اػتفبد ٜاص سإٙٞبٞب :سإٙٞبٞبیی ثشای اخبد ػبختبس ؿىؼت وبس و ٝثش اػبع تدشثٞ ٝبی لجّی ؿىُ ٔیٍیشد  ٚپیشٚی اص آٟ٘ب
ٔ ٟٓاػتٕٝ٘ٛ٘ .

DOD

سٚیىشد لیبػی :دس ایٗ سٚیىشد اص یه ػبختبس ؿىؼت وبس ٔتذا َٚدس آغبص پشٚط ٜاػتفبدٔ ٜیـٛد.
سٚیىشدٞبی ثبال پبییٗ  ٚپبییٗ ثبال :ثبال پبییٗ ٔتذا َٚتش اػت .دس ثبال پبییٗ اص ثضسٌتشیٗ ثخؾ پشٚط ٜؿشٚؿ وشد ٚ ٜآٟ٘ب سا ثٝ
ثخؾ ٞبی وٛچىتش تمؼیٓ ٔیىٙیٓ ..ػبصٌبسی ثب ٔذیشا٘ی و ٝدیذٌب ٜفٙی داس٘ذ  ٚتلٛیش وّی سا دس ر ٗٞخٛد حفؼ ٔیىٙٙذ.
دس پبییٗ ثبال اثتذا وبسٞب تب حذ أىبٖ ؿٙبػبیی ٔیـ٘ٛذ ػپغ ثب  ٓٞتّفیك ٔیـ٘ٛذ  ٚدس یه ٌش ٜٚخبف ػبصٔب٘ذٞی ٔیـ٘ٛذ تب
ث ٝػغٛح ثبالتش ثشػٙذ .ایٗ سٚیىشد ٘یبصٔٙذ صٔبٖ صیبدیؼتٙٔ .بػت ثشای ٔـخق وشدٖ سٚؿٟبی ا٘دبْ یه وبس ،پشٚطٞ ٜبی
وبٔال خذیذ یب  ٓٞافضایی  ٚتقٟذ دس یه ٌش ٜٚپشٚطٜ
سٚیىشد ٍ٘بؿت رٙٞی :تىٙیىی اػت و ٝاص ؿبخٞ ٝبی ٔٙـقت ؿذ ٜاص یه دیذٌب ٜاكّی ثشای ػبختبسدٞی ث ٝفمبیذ  ٚافىبس
اػتفبدٔ ٜیىٙذ .ث ٝخبی تـشیح ٛ٘ ٚؿتٗ  ٕٝٞوبسٞب ث ٝكٛست خغی ،دیذٌبٞ ٜب سا ث ٝكٛست غیشخغی تشػیٓ ٔیىٙذ و ٝأىبٖ
خاللیت ٔ ٚـبسوت ٌشٞٚی سا ایدبد ٔیىٙذ .ا٘ـقبة ؿبخٞ ٝب تب خبیی ادأ ٝپیذا ٔیىٙذ و ٝدیٍش ایذ ٜای ٚخٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ.
ٔیتٛاٖ دسخت ٍ٘بؿت رٙٞی سا ثب اػتفبد ٜاص سٚیىشد ثبال پبییٗ  ٚپبییٗ ثبال یب ثذ ٖٚاػتفبد ٜاص آٖ تشػیٓ وشد.
ٚاط٘ ٜبٔ ٝػبختبس ؿىؼت وبسٔ :ذسوی و ٝاعالفبت تفلیّی دس ٔٛسد ٞش یه اص فٙبكش ػبختبس ؿىؼت وبس اسائٔ ٝیىٙذ.
ثیب٘ی ٝتأییذ ؿذٔ ٜحذٚد ،ٜػبختبس ؿىؼت وبس ٚ ٚاط٘ ٜبٍٕٔٞ ٝی ٔجٙبی ٔحذد ٜسا ایدبد ٔیىٙٙذ .فّٕىشد پشٚط ٜدس سػیذ ثٝ
اٞذاف ٔحذٚد ٜثش اػبع ٔجٙب ػٙدیذٔ ٜیـٛد.
پیـٟٙبدٞبیی ثشای ایدبد ػبختبس ؿىؼت وبس ٚ ٚاط٘ ٜبٔ:ٝ
-

یه ٚاحذ وبسی فمظ ثبیذ دس یه ثخؾ ػبختبس ؿىؼت وبس ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ

-

ٔحتٛای وبسی یه ٔدٕٛف ٝؿبُٔ ٔدٕٛؿ ٔٛاسد صیش ٔدٕٛف ٝآٖ اػت

-

یه ٔٛسد ػبختبس ؿىؼت وبس ٔؼئِٛیت یه ٘فش سا ٘ـبٖ ٔیذٞذ حتی اٌش چٙذیٗ ٘فش دس آٖ وبس وٙٙذ.

-

ػبختبس ؿىؼت وبس ثبیذ ثب سٚؿٟبی ا٘دبْ پشٚط ٜػبصٌبسی داؿت ٝثبؿذ  ٚدس خذٔت تیٓ ثبؿذ.

-

افضبی تیٓ ثبیذ دس ایدبد ػبختبس ٔـبسوت وٙٙذ.

-

ٞش یه اص ٔٛاسد ػبختبس ثبیذ دس ٚاط٘ ٜبٔٔ ٝؼتٙذ ؿٛد.

ػبختبس ؿىؼت وبس ثبیذ اثضاسی ا٘قغبف پزیش ثشای پزیشؽ تغییشات اختٙبة ٘بپزیش ثٍٙٞ ٝبْ وٙتشَ ٔٙبػت ٔحتٛای وبسی
پشٚط ٜثش اػبع ثیب٘یٔ ٝحذٚد ٜثبؿذ.

تأییذ هحذٍدُ
سػٕیت ثخـیذٖ ثٔ ٝحذٚد ٜپشٚط .ٜپزیشؽ سػٕی ٔحذٚد ٜتٛػظ ری ٘فقبٖ .ثبصسػی دػتبٚسد ٞب  ٚدسخٛاػت اكالحبت.
خشٚخی ٞب :دػتبٚسدٞبی پزیشفت ٝؿذ ،ٜتغییشات دسخٛاػتی  ٚالذأبت اكالحی
خضؽ ٔحذٚد :ٜتٕبیُ ٔحذٚد ٜث ٝثضسٌتش ٌ ٚؼتشد ٜؿذٖ.
تثجیت ٔحذٚد ٜفجبست اػت اص پزیشؽ سػٕی ٔحذٚد ٜوبُٔ ؿذ ٜپشٚط ٜتٛػظ ری ٘فقبٖٚ .سٚدی ٞبی تثجیت ٔحذٚد :ٜثیب٘یٝ
ٔحذٚدٚ ،ٜاط٘ ٜبٔ ،ٝثش٘بٔٔ ٝذیشیت ٔحذٚد ٚ ٜدػتبٚسدٞبٕٟٔ .تشیٗ اثضاس :ثبصسػی.

وٙتشَ ٔحذٚدٜ
وٙتشَ تغییشات ٔحذٚد .ٜؿٙبػبیی ،اسصیبثی  ٚپیبد ٜػبصی تغییشات ٔحذٚد ٜدس ع َٛاخشای پشٚطٚ .ٜسٚدی ٞب :ثیب٘یٔ ٝحذٚد،ٜ
ػبختبس ؿىؼت وبس ٚ ٚاط٘ ٜبٔ ،ٝاعالفبت فّٕىشد وبسی  ٚدسخٛاػت ٞبی تغییش تأییذ ؿذ .ٜخشٚخی ٞب :تغییشات دسخٛاػتی،
الذأبت اكالحی پیـٟٙبدی ،ثٍٙٞ ٝبْ ػبصی ثیب٘یٔ ٝحذٚد ،ٜػبختبس ؿىؼت وبس ٚ ٚاط٘ ٜبٔٔ ،ٝجٙبی ٔحذٚد ،ٜثش٘بٔٔ ٝذیشیت
پشٚط ٚ ٜداسایی ٞبی فشایٙذ ػبصٔب٘ی .اثضاس :د ٚاثضاس ٔ :ٟٓػیؼتٓ وٙتشَ تغییشات ٔ ٚذیشیت اخضای پشٚط .ٜاثضاسٞبی دیٍش :ثش٘بٔٝ
سیضی ٔدذد ٔحذٚد ٚ ٜتحّیُ ا٘حشافبت فّٕىشدی.
ا٘حشافبت :اختالف ثیٗ فّٕىشد ٚالقی  ٚفّٕىشد ثش٘بٔ ٝسیضی ؿذ.ٜ
ٞذف وٙتشَ ٔحذٚد :ٜتحت تأثیش لشاس دادٖ فٛأّی وٙٔ ٝدش ث ٝتغییش ٔیـ٘ٛذ.

فصل ضطن :هذیزیت سهاى پزٍصُ
صٔبٖ ٔتغیشی اػت و ٝوٕتشیٗ ا٘قغبف پزیشی سا داساػت.
ٔذیشیت صٔبٖ پشٚط :ٜفشایٙذٞبیی و ٝثشای تىٕیُ ثٛٔ ٝلـ یه پشٚطٛٔ ٜسد ٘یبص٘ذ .ؿبُٔ :تقشیف فقبِیت ٞب ،تقییٗ تٛاِی فقبِیت
ٞب ،ثشاٚسد ٔٙبثـ فقبِیت ٞب ،ثشاٚسد ٔذت فقبِیت ٞب ،ایدبد صٔب٘جٙذی  ٚوٙتشَ صٔبٖ ثٙذی.

تعزیف فعالیت
ؿٙبػبیی فقبِیت ٞبی ٚیظ ٜای و ٝافشاد تیٓ  ٚری ٘فقبٖ ثبیذ آٖ سا ثشای وؼت دػتبٚسد ا٘دبْ دٙٞذ .فُٕ یب فقبِیت فٙلشی
اص وبس اػت و ٝدس ػبختبس ؿىؼت وبس دیذٔ ٜیـٛد ٘ ٚیبص ث ٝصٔبٖٞ ،ضیتٙٔ ٚ ٝبثـ داسد .خشٚخی ٞبی ایٗ ٔشحّ ٝفٟشػت
فقبِیت ٞبٚ ،یظٌی فقبِیت ٞب  ٚفٟشػت سٚیذادٞبی ٔ ٚ ٟٓتغییشات دسخٛاػتی اػت.
فٟشػت فقبِیت ٞب :خذ َٚثٙذی فقبِیت ٞبیی و ٝدس صٔبٖ ثٙذی پشٚطٛٔ ٜخٛد٘ذ .ؿبُٔ اػٓ فقبِیت ،ؿٙبػ ٚ ٝتٛضیح وّی.

ٚیظٌی فقبِیت :ؿبُٔ اعالفبت ثیـتشی دس ٔٛسد صٔبٖ ثٙذی ،پیؾ ٘یبصی  ٚپغ ٘یبصی ،سٚاثظ ٔٙغمی ،تمذْ  ٚتأخشٙٔ ،بثـ ٔٛسد
٘یبصٔ ،حذٚدیت ٞب ،تبسیخ ٞبی افٕبَ ؿذ ٚ ٜفشضیبت ٔشثٛط ث ٝفقبِیت.
سٚیذاد ٔ :ٟٓسخذاد ٕٟٔی و ٝث ٝعٛس ٔقٕ َٛصٔب٘ی ثشای اخشای آٖ دس ٘ؾش ٕ٘یٍیش٘ذ .ثشای تىٕیُ آٖ ٘یبصٔٙذ تىٕیُ تقذادی
فقبِیت ٞؼتیٓ .یه ٘ـب٘ ٝثشای ؿٙبػبیی فقبِیت ٞبی ٔ .ٟٓاثضاسی ٔفیذ ثشای تقییٗ اٞذاف صٔبٖ ثٙذی  ٚوٙتشَ پیـشفت
پشٚط.ٜ
ٞذف اص تقشیف فقبِیت اعٕیٙبٖ اص ایٗ اػت و ٝافشاد دسن وبّٔی اص وبسی و ٝثبیذ ثٙٔ ٝؾٛس تقییٗ ٔحذٚد ٚ ٜصٔب٘جٙذی
فقبِیت ٞب ا٘دبْ دٙٞذ داس٘ذ.

تقییٗ تٛاِی فقبِیت ٞب
ؿبُٔ ؿٙبػبیی ٔ ٚؼتٙذػبصی سٚاثظ ثیٗ فقبِیت ٞبػتٕٟٔ .تشیٗ خشٚخی ٞبٕٛ٘ :داس صٔبٖ ثٙذی ؿجى ،ٝتغییشات دسخٛاػتی
 ٚثٍٙٞ ٝبْ ػبصی فٟشػت فقبِیت ٞب ٚ ٚیظٌی ٞبی آٟ٘بػت .ؿبُٔ اسصیبثی ٘تبیح ٚاثؼتٍی ٞب  ٚا٘ٛاؿ ٚاثؼتٍی ٞبػت.
ٚاثؼتٍی ٞب :تٛاِی  ٚتشتیت فقبِیت ٞبی یه پشٚط .ٜاتٕبْ یه فقبِیت لجُ اص فقبِیتی دیٍش ،ا٘دبْ ٕٞضٔبٖ چٙذ فقبِیت،
ٕٞپٛؿب٘ی  ٚتٛاصی فقبِیت ٞب .دالیُ ٚاثؼتٍی ثیٗ فقبِیت ٞبٚ :اثؼتٍی ٞبی اِضأی ،اختیبسی  ٚخبسخی.
ٚاثؼتٍی اِضأی :دس رات عجیقت وبسی و ٝا٘دبْ ٔیـٛد ٚخٛد داسدٙٔ( .غك ػخت)
ٚاثؼتٍی اختیبسی :تٛػظ افضبی تیٓ تقشیف ٔیـٛد .ثش اػبع تدبسةٙٔ( .غك ٘شْ)
ٚاثؼتٍی خبسخی :سٚاثظ ٔٛخٛد ثیٗ فقبِیت ٞبی پشٚط ٚ ٜفقبِیت ٞبی خبسخیٔ .ثُ تحٛیُ یه ػیؼتٓ خذیذ
دیبٌشاْ ٞبی ؿجىٕٟٔ( :ٝتشیٗ خشٚخی تقییٗ تٛاِی) ٕ٘بیـی وّی اص استجبعبت ٔٙغمی ثیٗ فقبِیتٟبی پشٚط ٜیب تٛاِی ثیٗ آٟ٘ب.
ا٘ٛاؿ دیبٌشاْ :سٚؽ تشػیٓ ٕ٘ٛداس ثشداسی( )ADMیب سٚیىشد ٕ٘بیؾ فقبِیت سٚی ثشداس ) ،(AOAسٚؽ ٕ٘ٛداس پیؾ ٘یبصی
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سٚیىشد ٕ٘بیؾ فقبِیت سٚی ثشداس :تىٙیىی و ٝدس آٖ فقبِیت سٚی ثشداس ٘ـبٖ دادٔ ٜیـٛد ٘ ٚمبط اتلبَ یب ٌشٞ ٜب تٛاِی فقبِیت
ٞب سا ٕ٘بیؾ ٔیذٞذٌ .ش٘ ٜمغ ٝؿشٚؿ  ٚپبیبٖ یه فقبِیت اػت .اِٚیٗ ٌش ٜؿشٚؿ وُ پشٚط ٚ ٜآخشیٗ ٌش ٜپبیبٖ پشٚط ٜاػت.
تمبعـ ٍٙٞبٔی اتفبق ٔی افتذ و ٝد ٚیب چٙذ ٌش ٜفقبِیت اص یه ٌشٙٔ ٜتح ٔیـ٘ٛذ .ادغبْ صٔب٘ی اتفبق ٔی افتذ و ٝد ٚیب چٙذ
ٌش ٜخّٛتش اص یه ٌش ٜثبؿٙذ.
ٕ٘ٛداس پیؾ ٘یبصی :تىٙیىی و ٝدسآٖ فقبِیت ٞب دس لبة ٞب ٘ـبٖ دادٔ ٜیـ٘ٛذ .پغ اص تقییٗ دِیُ ٚاثؼتٍی(اِضأی ،اختیبسی یب
خبسخی) ثبیذ ٘ٛؿ ٚاثؼتٍی تقییٗ ؿ ٛد .ا٘ٛاؿ :پبیبٖ ث ٝآغبص ،آغبص ث ٝآغبص ،پبیبٖ ث ٝپبیبٖ ،آغبص ث ٝپبیبٖ
پبیبٖ ث ٝآغبص :استجبعی اػت اص فقبِیتی و ٝثبیذ پبیبٖ یبثذ پیؾ اص آ٘ى ٝث ٝفقبِیتی ؤ ٝیشػذ ،ثتٛا٘ذ آغبص ؿٛد(.تٟٙب سٚؽ دس
ٕ٘ٛداس
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آغبص ث ٝآغبص :استجبعی اػت اص فقبِیتی وٕ٘ ٝیتٛا٘ذ آغبص ؿٛد ٍٔش آ٘ى ٝفقبِیتی و ٝث ٝآٖ ٔیشػذ آغبص ؿذ ٜثبؿذ.

پبیبٖ ث ٝپبیبٖ :استجبط اػت اص فقبِیتی و ٝثبیذ پبیبٖ یبفت ٝثبؿذ پیؾ اص آ٘ى ٝفقبِتی و ٝث ٝآٖ ٔیشػذ ثتٛا٘ذ پبیبٖ پزیشد .یه
فقبِیت صٔب٘ی پبیبٖ ٔیپزیشد و ٝدیٍشی پبیبٖ یبفت ٝثبؿذ.
آغبص ث ٝپبیبٖ :استجبعی اػت اص فقب ِیتی و ٝثبیذ ؿشٚؿ ؿٛد پیؾ اص آ٘ى ٝفقبِیتی و ٝث ٝآٖ ٔیشػذ ثتٛا٘ذ پبیبٖ پزیشد.
ثشتشی ٞبی ؿجى ٝپیؾ ٘یبصی ٘ؼجت ث ٝثشداسی.1 :اغّت ٘شْ افضاسٞبی ٔذیشیت پشٚط ٜاص آٖ اػتفبدٔ ٜیىٙٙذ.2 .داسای فقبِیت
ٞبی ٔدبصی ٘یؼتٙذ(فقبِیت ٞبیی وٙٔ ٝجـ  ٚصٔبٖ ا٘دبْ ٘ذاس٘ذ أب ثشای ٕ٘بیؾ ٔٙغمی فقبِیت ٞب دس ٕ٘ٛداس ثشداسی آٟ٘ب سا
ٕ٘بیؾ ٔیذٙٞذ .ثشداس آٟ٘ب خظ چیٗ اػت) ٕٛ٘.3داس پیؾ ٘یبصی ا٘ٛاؿ ٚاثؼتٍی ٞب سا ٘ـبٖ ٔیذٞذ.

بزاٍرد هٌابع فعالیت
ثشاٚسد ٔٙبثقی(افشاد ،تدٟیضات ٛٔ ٚاد) و ٝتیٓ پشٚط ٜثشای اخشای فقبِیت ٞب ث ٝآٖ ٘یبص داسد .خشٚخی ٞب :ػبختبس ؿىؼت ٔٙبثـ،
تغییشات دسخٛاػتی  ٚثٍٙٞ ٝبْ ػبصی ٚیظٌی فقبِیت ٞب  ٚتمٛیٓ ٞبی ٔٙبثـ .اثضاسٞب :لضبٚت ٞبی وبسؿٙبػبٖ ،دس دػتشع ثٛدٖ
ٌضیٞ ٝٙب ،ثشاٚسد دادٞ ٜب ٘ ٚشْ افضاس.
ػبختبس ؿىؼت ٔٙبثـ :ػبختبسی ػّؼّٔ ٝشاتجی وٙٔ ٝبثـ پشٚط ٜسا عجم ٝثٙذی ٔیىٙذ.

بزاٍرد هذت سهاى ّز فعالیت
ثشاٚسد تقذاد دٚسٞ ٜبی وبسی ثشای اتٕبْ ٞشیه اص فقبِیت ٞب .خشٚخی ٞب :ثشاٚسد ٔذت صٔبٖ فقبِیت ٞب  ٚثٍٙٞ ٝبْ ػبصی ٚیظٌی
ٞبی آٟ٘ب.
ٔذت صٔبٖ ٞش فقبِیتٔ :مذاس صٔبٖ ٚالقی ثشای ا٘دبْ یه فقبِیت ث ٝفالٔ ٜٚمذاس صٔبٖ ػپشی ؿذ.ٜ
ثشاٚسد ػ٘ ٝمغ ٝای :ثشاٚسدی و ٝؿبُٔ یه ثشاٚسد خٛؽ ثیٙب٘ ،ٝیه ثشاٚسد ٔحتُٕ  ٚیه ثشاٚسد ثذثیٙب٘ ٝاػتٛٔ( .سد اػتفبدٜ
دس سٚؽ پشت ٘ٛٔ ٚت وبسِ)ٛ

ایجاد سهاى بٌذی
تحّیُ تٛاِی فقبِیت ٞب ،ثشاٚسد ٔٙبثـ ٔ ٚذت صٔبٖ ا٘دبْ آٟ٘ب ثشای ایدبد صٔبٖ ثٙذی .خشٚخی ٞب :صٔبٖ ثٙذی پشٚط ،ٜدادٞ ٜبی
ٔذَ صٔبٖ ثٙذیٔ ،ج ٙبی صٔبٖ ثٙذی ،تغییشات دسخٛاػتی ،ثٍٙٞ ٝبْ ػبصی ٔٙبثـ ٔٛسد ٘یبصٚ ،یظٌی فقبِیت ٞب  ،تمٛیٓ پشٚطٚ ٜ
ثش٘بٔٔ ٝذیشیت پشٚط .ٜاثضاسٞب  ٚتىٙیه ٞبٌ :ب٘ت چبست ،تحّیُ ٔؼیش ثحشا٘ی ،صٔبٖ ثٙذی ص٘دیش ٜثحشا٘ی  ٚپشت
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اص فشایٙذٞبی لجّی ٔذیشیت صٔبٖ ثشای تقییٗ صٔبٖ ؿشٚؿ  ٚپبیبٖ فقبِیت اػتفبدٔ ٜیىٙذٞ .ذف ٟ٘بیی :خّك یه صٔبٖ ثٙذی
ٚالـ ثیٙب٘ ٝؤ ٝجٙبییؼت ثشای وٙتشَ پیـشفت پشٚط.ٜ
ٌب٘ت چبست :چبسچٛثی اػتب٘ذاسد سا ثشای ٕ٘بیؾ اعالفبت صٔبٖ ثٙذی پشٚط ٜاص سا ٜفٟشػت فقبِیت ٞب  ٚتبسیخ ؿشٚؿ  ٚخبتٕٝ
آٟ٘ب ث ٝؿىُ تمٛیٓ اسائٔ ٝیىٙذ .ثشای ٕ٘بیؾ سٚیذاد ٔ ٟٓاص ٔقیبسٞبی  smartاػتفبدٔ ٜیـٛد(خبف ،لبثُ ا٘ذاصٌ ٜیشی ،لبثُ
تخلیقٚ ،القی ،داسای چبسچٛة صٔب٘ی)
ٕ٘ٛداس ٌب٘ت پیٍیشی :ثشای ٔمبیؼ ٝتبسیخ ثش٘بٔ ٝسیضی ؿذ ٜثب تبسیخ ٚالقی ا٘دبْ فقبِیت ٞب اػتفبدٔ ٜیـٛد .تبسیخ ٔجٙب تبسیخ
ٞبی صٔب٘جٙذی ؿذ ٜثشای فقبِیت ٞب س ا ٘ـبٖ ٔیذٞذ ٔ ٚجٙبی صٔب٘جٙذی تٕبْ صٔب٘جٙذی ثش٘بٔ ٝسیضی ؿذ ٜی تلٛیت ؿذ ٜاػت.

فیت ٌب٘ت :فذْ ٕ٘بیؾ ٚاثؼتٍی ثیٗ فقبِیت ٞب.
سٚؽ ٔؼیش ثحشا٘ی  : CPMیه تىٙیه ثشای تقییٗ ٔذت صٔبٖ وُ پشٚط.ٜ
ٔؼیش ثحشا٘ی :عٛال٘ی تشیٗ ٔؼیش ٕ٘ٛداس ؿجى ٝثب وٕتشیٗ ٔیضاٖ ؿٙبٚسیٔ .دٕٛف ٝای اص فقبِیت ٞب و ٝعی آٖ پشٚط ٜدس
صٚدتشیٗ صٔبٖ خٛد ث ٝپبیبٖ ٔیشػذ.
ؿٙبٚسی یب فشخٔ :ٝمذاس صٔب٘ی و ٝیه فقبِیت ٔیتٛا٘ذ ث ٝتأخیش ثیفتذ ثذ ٖٚایٙى ٝفقبِیت ثقذ اص خٛد یب وُ پشٚط ٜث ٝتأخیش
ثیفتذ.
تىٙیىی ثشای ٔٛاص٘ ٝصٔبٖ ثٙذی تقییٗ  ٚاػتفبد ٜاص ؿٙبٚسی آصاد  ٚؿٙبٚسی خٕقی اػت .ؿٙبٚسی آصادٔ :ذت صٔب٘ی و ٝیه
فقبِیت ٔیتٛا٘ذ ث ٝتأخیش ثیفتذ ثذ ٖٚایٙى ٝفقبِیت ٞبیی و ٝثالفبكّ ٝثقذ اص آٖ ؿشٚؿ ٔیـ٘ٛذ ث ٝتأخیش ثیفتٙذ .ؿٙبٚسی خٕقی:
ٔذت صٔب٘ی و ٝیه فقبِیت ٔی تٛا٘ذ ث ٝتأخیش ثیفتذ ثذ ٖٚآٖ ؤ ٝذت صٔبٖ ثش٘بٔ ٝسیضی وُ پشٚط ٜث ٝتأخیش ثیفتذ.
ؿىؼت :تىٙیه ٔٛاص٘ٔ ٝیبٖ صٔبٖ ٞ ٚضی ٝٙا٘دبْ یه فقبِیت ثشای ثذػت آٚسدٖ ثیـتشیٗ وبٞؾ صٔب٘ی ثب وٕتشیٗ ٞضی.ٝٙ
ٕٟٔتشیٗ ٔضیت :وبٞؾ صٔبٖ اتٕبْ پشٚطٕٟٔ .ٜتشیٗ
پیٍیشی ػشیـ :یىی اص تىٙیه ٞبی وٛتب ٜوشدٖ صٔبٖ پشٚط .ٜاخشای ٔٛاصی فقبِیت ٞبیی و ٝدس حبِت فبدی ثبیذ ثب تٛاِی خبكی
ا٘دبْ ؿ٘ٛذٕٟٔ.تشیٗ ٔضیت :وبٞؾ صٔبٖ پشٚطٕٟٔ .ٜتشیٗ فیت :ثبال سفتٗ سیؼه پشٚط ٚ ٜاحتٕبَ دٚثبس ٜوبسی.
صٔبٖ ثٙذی ص٘دیش ٜثحشا٘ی :وبسثشدی اص ٘ؾشیٔ ٝحذٚدیت ٞب .سٚؿی ثشای صٔبٖ ثٙذی ؤ ٝحذٚدیت ٞبی ٔٙبثـ سا ٍٙٞبْ
صٔب٘جٙذی ؿٙبػبیی ٔیىٙذ  ٚداسای ثبفشٞبییؼت و ٝاص تبسیخ اتٕبْ پشٚط ٜحٕبیت ٔیىٙٙذ.
٘ؾشیٔ ٝحذٚدیت ٞب :(TOC) :یه فّؼفٔ ٝذیشیتی ثش ٔجٙبی ایٗ ٚالقیت وٕٞ ٝب٘ٙذ ص٘دیش ٜای ثب ضقیف تشیٗ اتلبَ خٛدٞ ،ش
ػیؼتٓ پیچیذ ٜای دس ٞش ٘مغ ٝصٔب٘ی ث ٝعٛس ٔقٕ َٛفمظ ثب یه ثقذ یب ٔحذٚدیت سٚث ٝسٚػت و ٝثبفث ایدبد ٔب٘ـ دس سػیذٖ
ثٞ ٝذف خٛد ٔیـٛد.ثبیذ ٔحذٚدیت ٞش پیـشفت ٕٟٔی ؿٙبػبیی ؿذ ٚ ٜوُ پشٚط ٜثش اػبع آٖ ٔذیشیت ؿٛد.
ٔفبٞیٓ ٔ ٟٓصٔب٘جٙذی ص٘دیش ٜثحشا٘یٔ :یضاٖ دس دػتشع ثٛدٖ ٔٙبثـ وٕیبة ،چٙذوبس ٜثٛدٖ  ٚفشخٞ ٝبی صٔب٘ی.
چٙذوبس ٜثٛدٖ صٔب٘ی اتفبق ٔی افتذ و ٝیه ٔٙجـ ثشای چٙذ فقبِیت ٔختّف دس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝیـٛد .دس صٔب٘جٙذی ص٘دیش ٜثحشا٘ی
ٞیچ ٔٙجقی ٕٞضٔبٖ ث ٝخٙذ فقبِیت اختلبف دادٕ٘ ٜیـٛد.
فشخ ٝیب ثبفش ٔذت صٔب٘ی اػت و ٝث ٝصٔبٖ ثشاٚسد ؿذ ٜی یه فقبِیت ٔی افضایٙذ.
لب٘ٛٔ ٖٛسفی :اٌش چیضی ث ٝكٛست ٘بدسػت پیـشٚی وٙذ ایٗ س٘ٚذ ادأٔ ٝی یبثذ.
سٚؽ صٔب٘جٙذی ص٘دیش ٜثحشا٘ی ث ٝخبی دس ٘ؾش ٌشفتٗ ثبفش ثشای ٞش فقبِیت یه فشخ ٝی پشٚط ٜایدبد ٔیىٙذ و ٝایٗ فشخ ٝثٝ
ٔذت صٔبٖ اتٕبْ وُ پشٚط ٜافضٚدٔ ٜیـٛدٕٞ .چٙیٗ اص فشخٞ ٝبی تغزی وٙٙذ ٜاػتفبدٔ ٜیىٙذ .ایٗ فشخٞ ٝب دس ٔؼیش ثحشا٘ی
صٔب٘ی سا لجُ اص ؿشٚؿ فقبِیت ٞبی ثحشا٘ی دس ٘ؾش ٔیٍیش٘ذ.

فذْ ٚخٛد فشخ ٝثشای فقبِیت ٞب یقٙی احتٕبَ ٚلٛؿ لب٘ ٖٛپبسویٙؼ :ٖٛوبس ثشای پش وشدٖ صٔب٘ی و ٝثشای ٚلٛؿ آٖ دس ٘ؾش
ٌشفت ٝؿذ ٜاػت افضایؾ پیذا ٔیىٙذ.
تىٙیه اسصیبثی  ٚثبصٍ٘شی ثش٘بٔ ٝی ب پشت :تىٙیىی ثشای ثشاٚسد صٔبٖ پشٚطٞ ٜبیی و ٝفذْ لغقیت ٞبی صیبدی ثشای ثشاٚسد صٔبٖ
ٞش یه اص فقبِیت ٞبی آٖ ٚخٛد داسد .ایٗ سٚؽ ،سٚؽ ٔؼیش ثحشا٘ی سا ثشای ثشاٚسد صٔب٘ی ثش اػبع ٔیبٍ٘یٗ ٚص٘ی صٔبٖ ٞب ثٝ
وبس ٔیٍیشد .ایٗ سٚؽ اص ثشاٚسد صٔب٘ی ػ٘ ٝمغ ٝای اػتفبدٔ ٜیىٙذ.
فشٔ َٛپشتٔ :یبٍ٘یٗ ٚصٖ داس پشت ; {صٔبٖ ثذثیٙب٘(+ٝصٔبٖ ٔحتُٕ*+)4صٔبٖ خٛؿجیٙب٘6 / }ٝ
ٕٟٔتشیٗ ٔضیت :سیؼه ٔشثٛط ثٞ ٝش یه اص ثشاٚسدٞبی صٔب٘ی دس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝیـٛد .فیت ٞب :ثشای ثشاٚسد صٔبٖ ثیـتشی ٘یبص
اػت صیشا اص ػ ٝفذد اػتفبدٔ ٜیـٛدٔ ،شدْ پشت سا ثب دیبٌشاْ ؿجى ٝاؿتجبٔ ٜیٍیش٘ذ  ٚپشت اص ٕ٘ٛداسٞبی ؿجى ٝاػتفبدٔ ٜیىٙذ
أب صٔبٖ فقبِیت ٞب ثب فشٔٔ َٛیبٍ٘یٗ ٚص٘ی ٔحبػجٔ ٝیـٛد.

کٌتزل سهاى بٌذی
وٙتشَ ٔ ٚذیشیت تغییشات دس صٔب٘جٙذی پشٚط .ٜخشٚخی ٞب :ا٘ذاصٌ ٜیشی فّٕىشد ،تغییشات دسخٛاػتی ،الذأبت اكالحی
پیـٟٙبدی ،ثٍٙٞ ٝبْ ػبصی دادٞ ٜبی ٔذَ صٔبٖ ثٙذیٔ ،جٙبی صٔبٖ ثٙذی ،داساییٟبی فشایٙذ ػبصٔب٘ی ،فٟشػت فقبِیت ٞب ٚ
ٚیظٌی ٞبی آٟ٘بٕٛ٘ ،د اسٞبی ؿجى ٚ ٝتحّیُ ٔؼیش ثحشا٘یٚ .سٚدی ٞبٔ :جٙبی صٔبٖ ثٙذیٌ ،ضاسؿٟبی فّٕىشدی ،دسخٛاػتٟبی
تأییذ ؿذ ٜی تغییشات ،ثش٘بٔٔ ٝذیشیت صٔبٖ ثٙذی .اثضاسٞبٌ :ضاسؿٟبی پیـشفت ،ػیؼتٓ وٙتشَ تغییشات صٔب٘جٙذی٘ ،شْ
افضاسٞبی ٔذیشیت پشٚطٕٛ٘ ،ٜداسٞبی ٔمبیؼ ٝصٔبٖ ثٙذی ٕٛ٘ ٚداس ٌب٘ت پیٍیشی ،تحّیُ ٚاسیب٘غ  ٚتحّیُ ؿٙبٚسیٔ ،ذیشیت
فّٕىشد ٔب٘ٙذ اسصؽ وؼت ؿذ.ٜ
اغّت پشٚطٞ ٜب ث ٝدِیُ ٔـىالت ٔشثٛط ث٘ ٝیشٚی ا٘ؼب٘ی ثب ؿىؼت ٔٛاخٔ ٝیـ٘ٛذ ٘ ٝث ٝدِیُ فذْ ٚخٛد پشت.
ثشسػی ٞبی صٔب٘جٙذی ٞب :ثشسػی صٔب٘جٙذی پیؾ ٘ٛیغ دس ٔٙـٛس پشٚط ٚ ٜتٟی ٝصٔبٖ ثٙذی تفلیّی ،وٙتشَ پیـشفت پشٚط ٜدس
خّؼبت ری ٘فقبٖ.
وبس ثب ٔٙبثـ ا٘ؼب٘یٟٔ :بست ٞبی سٞجشی :تفٛیض اختیبسٔ ،حشن ٞبی اٍ٘یضؿی٘ ،ؾٓ دادٖٔ ،زاوش.ٜ

فصل ّطتن :هذیزیت کیفیت پزٍصُ
هذیزیت کیفیت پزٍصُ چیست
ویفیت :وّی ٝخلٛكیبت یه ٔٛخٛدیت و ٝدس لبثّیتٟبی آٖ ثشای تأٔیٗ ٘یبصٞبی تلشیح ؿذ ٚ ٜیب ث ٝكٛست تّٛیحی ثیبٖ ؿذ،ٜ
تأثیش ٌزاسد .یب دسخ ٝای و ٝثب اػتفبد ٜاص ٔدٕٛف ٝای اص ٔـخلٞ ٝبی راتی ٔیتٛا٘ذ ٘یبصٔٙذی ٞب سا تأٔیٗ وٙذ ٚ .یب ا٘غجبق ثب
اِضأبت  ٚتٙبػت ثشای اػتفبد.ٜ
ا٘غجبق ثب اِضأبت :ث ٝایٗ ٔقٙبػت و ٝفشایٙذٞب ٔ ٚحلٛالت پشٚطٔ ٜـخلٞ ٝبیی اص پیؾ تقییٗ ؿذ ٜسا تأٔیٗ وٙٙذ.
تٙبػت ثشای اػتفبد :ٜث ٝایٗ ٔقٙبػت و ٝثتٛاٖ ٞش صٔبٖ اص ٔحل َٛاػتفبد ٜوشد.

ٞذف ٔذیشیت ویفیت پشٚط :ٜحل َٛاعٕیٙبٖ اص ایٙى ٝپشٚط٘ ٜیبصٔٙذی ٞبیی سا و ٝثشای آٖ ثٚ ٝخٛد آٔذ ٜاػت تأٔیٗ ٔی وٙذ.
ویفیت ثشای تأٔیٗ ٘یبص ٔـتشیبٖ ثبیذ ثب ٔحذٚد ٜی صٔبٖ ٞ ٚضی ٝٙدس یه ػغح لشاس ٌیشد.
ٔذیشیت ویفیت پشٚط ٜؿبُٔ ػ ٝفشایٙذ اػت :ثش٘بٔ ٝسیضی ویفیت ،تضٕیٗ ویفیت  ٚوٙتشَ ویفیت.

بزًاهِ ریشی کیفیت
تـخیق اػتب٘ذاسدٞبی ویفیتی پشٚط ٚ ٜچٍٍ٘ٛی تأٔیٗ ایٗ اػتب٘ذاسدٞب .لبثّیت پیؾ ثیٙی ٔٛلقیت ٞب  ٚتذاسن الذأبتی وٝ
٘تید ٝالصْ سا ث ٝثبس ٔی آٚس٘ذ .دس ٘ؾش ٌشفتٗ اػتب٘ذاسدٞبی ویفی پشٚط ٜثخؾ اكّی ثش٘بٔ ٝسیضی ویفیت اػت .خشٚخی ٞبی
اكّی :ثش٘بٔٔ ٝذیشیت ویفیت ،ؿبخق ٞبی ویفی ،چه ِیؼت ٞبی ویفیت ،ثش٘بٔ ٝثٟجٛد ویفیتٔ ،جٙبی ویفی ،ثٍٙٞ ٝبْ
ػبصی ثش٘بٔٔ ٝذیشیت پشٚط.ٜ
تأویذ فقّی ٔذیشیت ویفیت ٔذسٖ :پیـٍیشی اص تِٛیذ ٔحلٛالت ٔقیٛة اص عشیك ا٘تخبة ٔٛاد ٔٙبػت ،آٔٛصؽ افشاد  ٚثش٘بٔٝ
سیضی ثشای فشایٙذٞبیی و٘ ٝتید ٝالصْ سا تِٛیذ وٙٙذ.
عشاحی آصٔبیـبت :یه تىٙیه ثش٘بٔ ٝسیضی ویفیت و ٝث ٝتـخیق ٔتغیشٞبیی و ٝثیـتشیٗ تأثیش سا دس خشٚخی وّی فشایٙذ
داس٘ذ وٕه ٔیىٙذ.
خٙجٞ ٝبی ٔٔ ٟٓحذٚد ٜپشٚطٞ ٜبی فٙبٚسی اعالفبت و ٝثش ویفیت تأثیش داس٘ذ :وبسایی  ٚخلبیق ،خشٚخی ٞبی ػیؼتٓ،
فّٕىشد ،اعٕیٙبٖ پزیشی ،لبثّیت ٍٟ٘ذاسی
وبسایی :دسخ ٝای و ٝػیؼتٓ ٔیتٛا٘ذ وبسوشدٞبی ٔٛسد ا٘تؾبس خٛد سا ا٘دبْ دٞذ .خلبیقٚ :یظٌی ٞبی ٔخلٛف یه ػیؼتٓ
وٛٔ ٝسد تٛخ ٝوبسثشاٖ لشاس داسد .خشٚخی ٞبی ػیؼتٌٓ :ضاسؿبت  ٚكفحبت تِٛیذی ثٚ ٝػیّ ٝی ػیؼتٓ .فّٕىشد :ایٙى ٝیه
ٔحل َٛچٍٚ ٝ٘ٛؽبیف ٔٛسد ٘ؾش سا ا٘دبْ ٔیذٞذ .اعٕیٙبٖ پزیشی :لبثّیت فّٕىشد ٔحل َٛث ٝؿىُ ٔٛسد ا٘تؾبس تحت ؿشایظ
فبدی .لبثّیت ٍٟ٘ذاسی :ػِٟٛت ٍٟ٘ذاسی یه ٔحل.َٛ

تضویي کیفیت
اسصیبثی دٚس ٜای فّٕىشد وّی پشٚط ٜثشای حل َٛاعٕیٙبٖ اص ایٙى ٝپشٚط ٜاػتب٘ذاسٞبی ویفی الصْ سا تأٔیٗ ٔیىٙذ .ؿبُٔ لجَٛ
ٔؼئِٛیت ویفیت دس تٕبْ چشخ ٝفٕش پشٚط .ٜخشٚخی ٞب :تغییشات دسخٛاػتی ،الذأبت اكالحی تٛكی ٝؿذ ،ٜثٍٙٞ ٝبْ ػبصی
داسایی ٞبی فشایٙذی ػبصٔبٖ  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٔذیشیت پشٚط .ٜاثضاسٞب :آصٔبیـبت ،اٍِٛثشداسی ٕٔ ٚیضی ویفیت
اٍِٛثشداسیٔ :مبیؼ ٝؿیٞ ٜٛبی ا٘دبْ پشٚط ٜیب ٔـخلبت آٖ ثب ؿیٞ ٜٛب ٔ ٚـخلبت ػبیش پشٚطٞ ٜب ٔ ٚحلٛالت دس خبسج اص
ػبصٔبٖ ٔتِٛی پشٚطٕٛ٘ .ٜداسٞبی ایـیىبٚا  ٚاػتخٛاٖ ٔبٞی ث ٝؿٙبػبیی سیـ ٝی ٔـىالت وٕه ٔیىٙٙذ.
ٕٔیضی ویفیت :ثبصثیٙی ػبخت یبفت ٝاص فقبِیت ٞبی خبف ٔذیشیت ویفیت و ٝدس ؿٙبػبیی تدبسة وؼت ؿذ ٜای ؤ ٝیتٛا٘ٙذ
فّٕىشد پشٚطٞ ٜبی فقّی یب پشٚطٞ ٜبی آتی سا ثٟجٛد ثخـٙذ وٕه وٙذ.

کٌتزل کیفیت
پبیؾ ٘تبیح خبكی اص پشٚط ٜثشای حل َٛاعٕیٙبٖ اص سفبیت اػتب٘ذاسٞبی ویفیتی ٔشثٛط  ٚدس فیٗ حبَ تـخؼق ساٞ ٜبی
ثٟجٛد ویفیت وُ .خشٚخی ٞب :تلٕیٕبت پزیشؿی ،دٚثبس ٜوبسی  ٚتٙؾیٕبت فشایٙذی.
تلٕیٕبت پزیشؿیٔ :ـخق ٔیىٙذ و ٝآیب ٔحلٛالت  ٚخذٔبتی و ٝث ٝفٛٙاٖ ثخـی اص پشٚط ٜتِٛیذ ؿذ ٜا٘ذ ٔٛسد لجٚ َٛالـ
ؿذ ٜیب سد خٛاٙٞذ ؿذ .اٌش سد ؿ٘ٛذ ثبیذ دٚثبس ٜوبسی كٛست ٌیشد.
دٚثبس ٜوبسی :الذأی ثشای ٔٙغجك وشدٖ الالْ ٔشدٚدی ثب ٘یبصٔٙذی ٞبٔ ،ـخلبت یب ػبیش تٛلقبت ری ٘فقبٖ.
تٙؾیٕبت فشایٙذی :ثش اػبع ا٘ذاصٌ ٜیشی ٞبی وٙتشَ ویفیتٔ ،ـىالت ویفیتی سا اكالح وشد ٚ ٜیب اص ٔـىالت آیٙذٜ
خٌّٛیشی ٔیىٙذ.

ابشارّا ٍ رٍش ّای کٌتزل کیفیت
تحّیُ پبست :ٛؿٙبػبیی فٛأُ وٓ تقذادی و ٝثبفث ثیـتشیٗ ٔـىالت دس ویفیت ػیؼتٓ ٔیـ٘ٛذ .اثضاسی وبسا ثشای تحّیُ
ؿىبیبت وبسثشاٖ  ٚوٕه ثٔ ٝذیشیبٖ ثشای تلٕیٓ ٌیشی.
ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی آٔبسی :افضبیی وٚ ٝؽیف ٝوٙتشَ ویفیت سا داس٘ذ ثبیذ دسن لٛی اص آٔبس داؿت ٝثبؿٙذ أب ػبیش افضب ثبیذ فمظ
ٔفبٞیٓ پبی ٝسا ثذا٘ٙذ .ؿبٌُٔ ٕٝ٘ٛ٘ :یشی آٔبسی ،ضشیت اعٕیٙبٖ ،ا٘حشاف اػتب٘ذاسد  ٚتغییش پزیشی
ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی آٔبسی :ا٘خبة ثخـی اص ٔدٕٛف ٝثشای ثبصسػی.
ضشیت اعٕیٙبٖ٘ :ـبٖ دٙٞذ ٜایٙى ٝچٔ ٝیضاٖ اص دادٞ ٜبی ٕ٘٘ ٝ٘ٛـبٍ٘ش تغییشاتی و ٝث ٝكٛست عجیقی دس خٕقیت ٚخٛد
٘ذاس٘ذ٘ ،یؼتٙذ.
ؿؾ ػیٍٕب :ػیتٕی خبٔـ  ٚا٘قغبف پزیش ثشای دػتیبثی ث ٝثیـیٛٔ ٝٙفمیت دس وؼت  ٚوبسٞ .ذف دػتیبثی ث 3.40 ٝخغب دس
ٞش یه ٔیّیٛٔ ٖٛسد .فشایٙذٞبی ثٟجٛد :تقشیف ٔؼئّ ،ٝػٙدؾ ،تحّیُ ،ثٟجٛد  ٚوٙتشَ.
تقشیفٔ :ـىُ/فشكت ،فشایٙذ ٘ ٚیبصٔٙذی ٞبی ٔـتشی تقشیف ٔیـٛد.
ػٙدؾ :تقشیف ٔقیبسٞب ،خٕـ آٚسی ٕ٘ ٚبیؾ دادٞ ٜبٔ .قیبسٞب ثش اػبع ٘مبیق ٞش ٔٛسد تقشیف ٔیـ٘ٛذ.
تحّیُ:ثشسػی دلیك خضئیبت فشایٙذ ثشای ثٟجٛد فشكت ٞب.
ثٟجٛد :تِٛیذ سا ٜحُ  ٚایذ ٜثشای ثٟجٛد ٔؼئّ.ٝ
وٙتشَ :پبیذاسی ثٟجٛد ایدبد ؿذ ٚ ٜلبثّیت پیؾ ثیٙی سا  ٜحُ سا پیٍیشی ٔیىٙذ .اثضاسٕٛ٘ :داسٞبی وٙتشَ
ٔضیت ٞبی سٚؽ ؿؾ ػیٍٕب:
-

ؿؾ ػیٍٕب یه لشاسداد ػبصٔب٘ی اػت ٔ ٚذیشاٖ اسؿذ  ٚتٕبٔی وبسوٙبٖ اك َٛسا ٔیپزیش٘ذ .ػشٔبیٌ ٝزاسی ثشای
آٔٛصؽ ٞب ا٘دبْ ٔیـٛد و ٝدس تِٛیذ ثب ٞضی ٝٙپبییٙتش خجشاٖ ٔیـٛد.

-

آٔٛصؽ ؿؾ ػیٍٕب ثش اػبع ػیؼتٓ وٕشثٙذی اػت .یٙی سً٘ ٔتفبٚت وٕشثٙذ ثشای ٞش ػغح آٔٛصؽٔ .ثُ وبساتٝ

-

ػبصٔبٟ٘بیی و ٝؿؾ ػیٍٕب سا پزیشفتٙذ لبثّیت ایٗ سا داس٘ذ و ٝث ٝعٛس ٕٞضٔبٖ دٞ ٚذف ث ٝؽبٞش ٔقىٛع اختیبس
وٙٙذ.

-

ؿؾ ػیٍٕب تٟٙب ثش٘بٔ ٝای ػبصٔب٘ی ٘یؼت ثّى ٝفّؼف ٝای فّٕیبتی ٔ ٚـتشی ٔذاس اػت و ٝثیـتشیٗ تالؽ خٛد سا
ثشای حزف اتالف ٞب ،ثبال ثشدٖ ػغح ویفیت  ٚثٟجٛد فّٕیبت ٔبِی دس ػغٛح ساٞجشدی ا٘دبْ ٔیذٞذ.

ؿؾ ػیٍٕب  ٚآٔبس:
ثٟجٛد ویفیت ثب اػتفبد ٜاص وبٞؾ ا٘حشاف .ػیٍٕب یقٙی ا٘حشاف اػتب٘ذاسد.
ا٘حشاف اػتب٘ذاسدٔ :یضاٖ پشاوٙذٌی ٔٛخٛد دس تٛصیقی اص دادٞ ٜب .فبُٔ ٕٟٔی دس تقییٗ تقذاد لبثُ لج َٛالالْ ٔقیٛة .تٛصیـ
٘شٔبَ :یه ٔٙحٙی صٍ٘ ِٝٛای و ٝحٔ َٛیبٍ٘یٗ ٔتمبسٖ اػت.
ٕ٘ٛداس وٙتشَ ویفیت  ٚلب٘ٞ ٖٛفت تبیی:
ٕ٘ٛداس وٙتشَٛ٘ :فی ؿیٕ٘ ٜٛبیؾ ٌشافیىی دادٞ ٜب و٘ ٝتبیح یه فشایٙذ سا دس ع َٛصٔبٖ ٘ـبٖ ٔیذٞذ .أىبٖ ٔـخق وشدٖ
تحت وٙتشَ یب خبسج اص وٙتشَ ثٛدٖ یه فشایٙذ.
لب٘ ٖٛس٘ٚذ ٞفت تبیی :ثیبٖ ٔیىٙذ و ٝاٌش ٞفت ٘مغ ٝی داد ٜدس یه سدیفٍٕٞ ،ی صیشٔیبٍ٘یٗ ،ثبالی ٔیبٍ٘یٗ ،دس حبَ
افضایؾ یب وبٞؾ ثبؿٙذ آٍ٘ب ٜثبیذ فشایٙذ سا ثشای ٔـىالت غیش تلبدفی ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس داد.
آصٔ :ٖٛدس خالَ ٞش ٔشحّ ٝاص چشخ  ٝفٕش تٛػق ٝػیؼتٓ ثبیذ ا٘دبْ ؿٛد .آصٔٚ ٖٛاحذ :ثشای ٞش یه اص اخضای ػیؼتٓ .آصٖٔٛ
یىپبسچٍی :آصٔبیؾ اخضایی و ٝاص ِحبػ وبسوشدی ٌ ٓٞشٙٞٚذ .آصٔ ٖٛپزیشؽ وبسثش :آصٔبیؾ ٔؼتمّی و ٝثٚ ٝػیّ ٝوبسثش ٟ٘بیی
لجُ اص پزیشؽ ػیؼتٓ تحٛیُ ؿذ ٜا٘دبْ ٔیـٛد.

هذیزیت کیفیت هذرى
٘یبصٔٙذ سضبیت ٔـتشی .پیـٍیشی ث ٝثبصسػی اسخحیت داسد.
دٔی٘14 ٚ ًٙىتٔ ٝذیشیتی :اك َٛؿؾ ػیٍٕب ثشپبی ٝایٗ اكٞ َٛؼتٙذ.
 .1دس ساٞ ٜذفتبٖ ثشای ثٟجٛد ٔحلٛالت اػتٛاس ثبؿیذ
 .2فّؼف ٝخذیذ اتخبر وٙیذ
ٚ .3اثؼتٍی ث ٝثبصسػی سا پبیبٖ دٞیذ
 .4ث ٝثشلشاسی ساثغ ٝتدبسی ثش اػبع لیٕت پبیبٖ دٞیذ
 .5ث ٝكٛست ٔؼتٕش ٞش فشایٙذ سا ثشای ثش٘بٔ ٝسیضی ،تِٛیذ  ٚخذٔبت ثٟجٛد ثخـیذ
 .6ثشای ٔـبغُ ٔختّف آٔٛصؽ الصْ تأٔیٗ وٙیذ
 .7سٞجشی سا ثشلشاس وٙیذ
 .8تشػٟبیتبٖ سا دٚس ثشیضیذ
ٔ .9شصٞبی ثیٗ حٛصٞ ٜبی افشاد  ٚوبسوٙبٖ سا ثـىٙیذ
 .10ؿقبسٞب ،ا٘ذسصٞب  ٚاٞذاف وٛتبٔ ٜذت سا ثشای ٘یشٚی وبس حزف وٙیذ
ٔ .11مبدیش فذدی سا حزف وٙیذ
ٛٔ .12ا٘قی و ٝافشادسا اص ٟٔبست دٚس ٔیىٙذ سفـ وٙیذ
 .13ثشای ٞش ؿخق ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی خٛد ثٟجٛدثخـی تٟی ٝوٙیذ

ٞ .14ش یه اص وبسوٙبٖ سا ثش سٚی اخشای دٌشٌ٘ٛی ٞب ثٍٕبسیذ
ایـیىبٚا ٕٛ٘ ٚداس اػتخٛاٖ ٔبٞی :سدیبثی ؿىبیت ٔشثٛط ث ٝویفیت ثشای سػیذٖ ث ٝفشایٙذ ٔؼئ َٛایدبد ٔـىُ.
تبٌٛچی  ٚسٚؽ ٞبی عشاحی لٛی :حزف ٘مبئق ثب خبیٍضیٙی سٚؽ ٞبی ػقی  ٚخغب ثب خؼت  ٚخٞٛبی فّٕی.
فیدٗ ثبْ ٔ ٚؼئِٛیت وبسوٙبٖ دس لجبَ ویفیتٔ :ؼئِٛیت ویفیت ثبیذ ثش فٟذ ٜافشادی ثبؿذ و ٝوبس سا ا٘دبْ ٔیذٙٞذ.

فصل ًْن :هذیزیت هٌابع اًساًی
هذیزیت هٌابع اًساًی پزٍصُ چیست
ؿبُٔ فشایٙذٞبی ٔٛسد ٘یبص ثشای اػتفبدٔ ٜؤثش اص تٕبْ افشاد دسٌیش پشٚط .ٜری ٘فقبٖ ،ػشٔبیٌ ٝزاساٖ ،تیٓ پشٚطٔ ،ـتشیبٖ
پـتیجب٘ی  ... ٚؿبُٔ 4فشایٙذ :ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ،خزة افضبی تیٓ ،ایدبد تیٓٔ ،ذیشیت تیٓ

ًکات کلیذی هذیزیت افزاد
اٍ٘یضؽ دس٘ٚیٛٔ :خت ٔیـٛد افشاد ث ٝدِیُ ِزت ؿخلی وبسی سا ا٘دبْ دٙٞذ
اٍ٘یضؽ ثیش٘ٚیٛٔ :خت ٔیـٛد افشاد وبسی سا ث ٝدِیُ پبداؽ یب اختٙبة اص خشیٕ ٝا٘دبْ دٙٞذ.
ػّؼّٔ ٝشاتت ٘یبصٞبی ٔبصِ :ٛثیبٖ ٔیىٙذ سفتبٞبی افشاد ثٚ ٝػیّ ٝتٛاِی ٘یبصٞب اٍ٘یخت ٝیب ٞذایت ٔیـٛد .تشتیت٘.1 :یبصٞبی
فیضیِٛٛطیىی.2 ،أٙیت .3اختٕبفی .4افتجبسثخـی .5اسصؽ ثخـی ٚالقی .تب ٞش ػغح تأٔیٗ ٘ـٛد ػغح ثبالیی پیؾ ٘خٛاٞذ
آٔذ .چٟبس ػغح ا َٚث٘ ٝبْ وٕجٛد  ٚػغح آخش ٘یبص تشلی ؿٙبختٔ ٝیـٛد.
تئٛسی اٍ٘یض-ٜثٟذاؿت ٞشصثشي :فبُٔ ٞبی ثشاٍ٘یضا٘ٙذ ٜفبُٔ ٞبیی ٞؼتٙذ و ٝسضبیت ؿغّی سا ایدبد ٔیىٙٙذ  ٚفبُٔ ٞبی
ثٟذاؿتی فٛأّی ٞؼتٙذ و ٝدس كٛست فذْ ٚخٛد ٔٛخت ٘بسضبیتی ٔیـ٘ٛذ أب ٚخٛدؿبٖ ث ٝتٟٙبیی ٔٛخت سضبیت ٕ٘یـٛد.
فبّٟٔبی ثشاٍ٘یضا٘ٙذ ٜپیـشفت  ٚث ٝسػٕیت ؿٙبخت ٝؿذٖ ،خٛد وبسٔ ،ؼئِٛیتٛٔ ،فمیت  ٚتشلی ٞؼتٙذ.
تئٛسی ٘یبصٞبی اوتؼبثی ٔه وال٘ذ٘ :یبصٞبی خبف دس ٞش فشد دس ع َٛصٔبٖ آٔٛخت ٚ ٝوؼت ٔیـ٘ٛذ  ٚثٚ ٝػیّ ٝتدشثیبت
ص٘ذٌی ؿىُ ٔیٍیش٘ذٌ .شٞ ٜٚبی اكّی ایٗ ٘یبصٞب ؿبُٔ ٔٛفمیتٚ ،اثؼتٍی  ٚلذست اػت.
ٔٛفمیت :افشاد ٘یبصٔٙذ پیـی ٌشفتٗ اص دیٍشاٖ .پشٚطٞ ٜبی چبِؾ ثشاٍ٘یض ثب احتٕبَ ٔٛفمیت صیبد ٔٙبػت اػت
ٚاثؼتٍیٔ :یُ ث ٝثشلشاسی استجبط ٕٞذال٘ ٝثب ػبیش افشادٔ .حیظ وبسی دٚػتب٘ٙٔ ٝبػت اػت.
لذستٔ :یُ ث ٝلذست ؿخلی  ٚػبصٔب٘ی .فشكت ٞبی ٔذیشیت ثب تأویذ ثش إٞیت اٞذاف ػبصٔب٘ی ٔٙبػت اػت
تئٛسی  ٚ Xتئٛسی ٔ Yه ٌشٌٛس :تئٛسی ایىغ یب ػٙتی ثیبٖ ٔیىٙذ ثؼیبسی اص ٔذیشاٖ فشضیبتی اص وبسوٙبٖ داس٘ذ و ٝعجك آٟ٘ب
فُٕ ٔیىٙٙذ .ایٗ فشضیبت ثش ایٗ اػبع اػت و ٝوبسوٙبٖ راتبً وبس سا دٚػت ٘ذاس٘ذ ٞ ٚش صٔبٖ ثتٛا٘ٙذ اص آٖ فشاس ٔیىٙٙذ .تئٛسی
ایٍشي یب تئٛسی استجبعبت ا٘ؼب٘ی ثیبٖ ٔ یىٙذ و ٝوبسوٙبٖ راتبً اص وبس ٔتٙفش ٘یؼتٙذ ثّى ٝآٖ سا ٔب٘ٙذ ثبصی  ٚاػتشاحت  ٚعجیقی
ٔیذا٘ٙذ ٘ ٚیبص ث ٝثشاٍ٘یضا٘ٙذٞ ٜب ٔب٘ٙذ احتشاْ  ٚخٛدؿىٛفبیی داس٘ذ.
تئٛسی  zتٛػظ ٚیّیبْ اٚچی ثیبٖ وشد و ٝایىغ  ٚایٍشي ث ٝدیذٌبٔ ٜذیشیت ٔشثٛط اػت أب دس تئٛسی صد ثیبٖ ؿذ و ٝدسن

وبسوٙبٖ اص ٔذیشیت چٍ ٝ٘ٛاػت .تب صٔب٘ی و ٝوبسوٙبٖ اص افتٕبد  ٚأٙیت  ٚسفب ٜاص خب٘ت ٔذیش ٔغٕئٗ ثبػٙذ ٔیتٛاٖ ث ٝآٟ٘ب
اعٕیٙبٖ وشد.
تأثیشٌزاسی  ٚلذست تبٟٔیٗ ٚ ٚایّٕٗٔ :جب٘ی تأثیشٌزاسی ٔذیشاٖ :
.1اختیبس ٚ.2اٌزاسی .3ثٛدخ.4 ٝتشفیـ .5پ.6 َٛخشیٕ.7 ٝچبِؾ وبسی .8تخلق .9دٚػتی
ٞش وذاْ اص ایٗ فٛأُ ٔیتٛا٘ذ دس ٔذیش ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ یب ٘ذاؿت ٝثبؿذ پشٚطٞ ٜبیی و ٝثیـتش ثش اختیبس ،پ ٚ َٛخشیٕٔ ٝتىی
ا٘ذ ثیـتش ؿىؼت ٔیخٛس٘ذ دس حبِی و ٝپشٚطٞ ٜبیی و ٝثیـتش ثش چبِؾ وبسی  ٚتخلق ٔتىی ا٘ذ ٔٛفك تش٘ذ .تأثیشٌزاسی ثٝ
ٔجحث لذست ٔشثٛط اػت.
لذت :لبثّیت ثبِم ٜٛتأثیشٌزاسی ثش سفتبسٞب .ا٘ٛاؿ اكّی لذت:
 . 1لذست ٔجتٙی ثش صٚس :خشیٕ ،ٝتٟذیذ  ٚسٚیىشدٞبی ٔٙفی .اغّت ٔشثٛط ث ٝپشٚطٞ ٜبی ٘بٔٛفكٔ .ؤثش دس خبتٕ ٝدادٖ ثٝ
سفتبسٞبی ٔٙفی.
.2لذست ٔـشٚؿٚ :اداس وشدٖ افشاد ث ٝا٘دبْ وبس ثب اػتفبد ٜاص اختیبس ٛٔ ٚلقیت.
.3لذست تخلق :اػتفبد ٜاص دا٘ؾ  ٚتخلق ؿخلی ثشای ٔدجٛس وشدٖ افشاد ث ٝا٘دبْ وبسٞبیـبٖ.
.4لذست پبداؽ :اػتفبد ٜاص تـٛیك ثشای تحشیه افشاد ث ٝا٘دبْ وبسٞبیـبٖ.
. 5لذست ٔشخقیت :ثش ٔٞٛجتٟبی ؿخلی ٞش فشد اػتٛاس اػت .افشاد ث ٝؿخلی ؤ ٝشخقیت داسد احتشاْ ٌزاؿتٞ ٚ ٝشچ ٝثٍٛیذ
سا ٔیپزیش٘ذ.
وبٚی  ٚثٟجٛد اثشثخـیٞ :فت فبدت ٔشدٔبٖ ٔؤثش اص دیذٌب ٜوبٚی:ایٗ ػ ٝفبدت (پیؾ س ٚثبؿیذ ،ثب غبیت ٞبی رٙٞیتبٖ ؿشٚؿ
وٙیذ  ٚچیضٞبیی سا و ٝاِٛٚیت داس٘ذ دس اِٛٚیت لشاس دٞیذٙٔ ).دش ث ٝاػتمالَ  ٚوبٔیبثی ؿخلی ٔی ؿٛد و ٝػپغ ٔیتٛا٘ٙذ
ثشای ٌؼتشؽ  ٚػ ٝفبدت ث قذی(ث ٝثشد د ٚعشف ٝفىش وٙیذ ،اثتذا ث ٝفىش دسن دیٍشاٖ ثبؿیذ  ٚػپغ ث ٝایٗ فشن وٙیذ و ٝآٟ٘ب
دسوتبٖ وٙٙذ ٓٞ ،افضا ثبؿیذ) تالؽ وٙذ ٚ .دس ٟ٘بیت ٔیتٛاٖ ث ٝفبدت ٞفتٓ (اس ٜسا تیض وٙیذ) دػت یبفت.
.1پیؾ س ٚثبؿیذ :پیـجیٙی پبػخ ٞب لجُ اص سٚی دادٖ اتفبق.
.2ثب غبیت ٞبی رٙٞیتبٖ ؿشٚؿ وٙیذ :تٕشوض ثش اٞذاف اكّی  ٚاسصؽ ٞبی ٚالقی خٛد/
.3آ٘چ ٝو ٝاِٛٚیت:....ایدبد یه صٔب٘جٙذی ثشای وبسٞبی ِٔٚ ٟٓی غیش فٛسی.
.4ث ٝثشد دٚعشف ٝفىش وٙیذ :سٚیىشد ثشد-ثشد
.5اثتذا ث ٝفىش ٌٛ :...ؽ وشدٖ ٕٞذال٘ٝ
 ٓٞ.6افضا ثبؿیذ ٓٞ :افضایی یقٙی ٔدٕٛف ٝی حبكُ ؿذ ٜاص اخضا ثیـتش ثبؿذ.
.7اس ٜسا تیض وٙیذ :كشف ٚلت ثشای ثبصػبصی رٙٞی ،فیضیىی  ٚاختٕبفی خٛد.

بزًاهِ ریشی هٌابع اًساًی
ؿٙبػبیی ٔ ٚؼتٙذػبصی ٘مـٟبی پشٚطٔ ،ٜؼئِٛیتٟب ٌ ٚضاسؽ دٞی استجبعبت .خشٚخی ٞب٘ :مؾ ٞب ٔ ٚؼئِٛیت ٞبٕٛ٘ ،داس
ػبصٔب٘ی ،ثش٘بٔٔ ٝذیشیت تأٔیٗ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی.
ٕ٘ٛداسٞبی ػبصٔب٘ی پشٚط :ٜؿبُٔ ٔذیشاٖ پشٚط ٜخب٘ـیٗ(٘مـی ٔب٘ٙذ ٔقبٔ ٚ ٖٚذیشیت دس ٘جٛد ٔذیش پشٚطٔ ،)ٜذیشاٖ صیشپشٚطٜ
ٞب(ٔذیشیت صیش پشٚطٞ ٜبیی ؤٕ ٝىٗ اػت اص یه پشٚط ٜثضسي ث ٝآٟ٘ب ثشػذ)  ٚتیٓ ٞب.

فشایٙذٞبی تقشیف ٚ ٚاٌزاسی وبسٞب:
ٟ٘.1بیی وشدٖ ٘یبصٔٙذی ٞبی پشٚط.2 ٜتقییٗ ٘ح ٜٛا٘دبْ وبس .3ؿىؼت وبس ث ٝاخضای لبثُ ٔذیشیت ٚ.4اٌزاسی ٔؼئِٛیتٟبی
وبسی
تقییٗ ٚ ٚاٌزاسی وبس دس ٔشحّ ٝآغبصیٗ  ٚدسیبفت پیـٟٙبد وبس ا٘دبْ ٔیـٛد٘ .یبصٔٙذی ٞبی پشٚط ٜتقییٗ  ٚتقشیف ٔیـٛد
ػپغ سٚؽ فٙی اخشا ا٘تخبة ٔیـٛد  ٚثقذ ػبختبس ؿىؼت وبس تٟی ٔیٍشدد تب اخضا لبثُ ٔذیشیت سا تقییٗ وٙذ.
ػبختبس ؿىؼت ػبصٔب٘یٛ٘ : OBSفی ٕ٘ٛداس ػبصٔب٘ی ؤ ٝؼئِٛیت ٞش ٚاحذ ػبصٔب٘ی سا دس ٔمبثُ ٞش یه اص ثخـٟبی وبس ٘ـبٖ
ٔیذٞذ.
ٔبتشیغ ٞبی ٚاٌزاسی ٔؼئِٛیتٔ :RAMبتشیؼی و ٝوبسٞبی پشٚط ٜسا ٕٞب٘غٛس و ٝدس ػبختبس ؿىؼت وبس تٛكیف ؿذ ٜا٘ذ ثٝ
افشاد ٔؼئ َٛثشای ا٘دبْ آٖ وبس و ٝدس  OBSتقییٗ ؿذ٘ذ ٚاٌزاس ٔیىٙذٕٔ .ىٗ اػت ثشای تقییٗ ٘مؾ ری ٘فقبٖ ٘یض اص ایٗ
ٔبتشیغ یب خذ RACI َٚاػتفبد ٜؿٛد.
ثش٘بٔٞ ٝبی ٔذیشیت تأٔیٗ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی٘ :ـبٖ ٔیذٞذ و ٝافشاد چٍ ٝ٘ٛیب چٛٔ ٝلـ ث ٝپشٚط ٜاضبف ٝؿذ ٜیب اص آٖ وٙبس ٔیش٘ٚذ.
ٞیؼتٌٛشاْ ٔٙبثـٕٛ٘ :داسی ؤ ٝیضاٖ ٔٙبثـ تخلیق داد ٜؿذ ٜسا ثش حؼت صٔبٖ ٘ـبٖ ٔیذٞذ.

جذب اعضای تین پزٍصُ
ؿبُٔ ث ٝدػت آٚسدٖ پشػٛٔ ُٙسد ٘یبص ثشای تخلیق وبس ثش سٚی پشٚط .ٜخشٚخی ٞب :تخلیق وبسوٙبٖ ،اعالفبت دػتشػی ثٝ
ٔٙبثـ  ٚث ٝسٚص آٚسی ثش٘بٔٔ ٝذیشیت تأٔیٗ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی.
تخلیق ٔٙبثـ :خزة ٘یش ٚثشای پشٚطٞ ٜبی خذیذ  ٚتأٔیٗ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ثب تٛخ ٝثٟٔ ٝبست ٞب  ٍٝ٘ ٚداسی  ٚحفؼ ٘یشٞٚب
اػتفبد ٜاص ٔٙبثـٔ :مذاس ٞش یه اص ٔٙبثـ ٔٛسد ٘یبص ثش عجك صٔب٘جٙذی ٔٛخٛد سا دس ع َٛدٚسٞ ٜبی صٔب٘ی خبف ٘ـبٖ ٔیذٞذ.
تخلیق ٔبصاد٘ :ـبٖ ٔیذٞذ دس یه صٔبٖ خبف ثشای ا٘دبْ یه وبس ٔٙبثقی ثیؾ اص ٔمذاس دس دػتشع دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذٜ
اػت.
تؼغیح ٔٙبثـ :سٚؿی ثشای حُ وشدٖ ٘بػبصٌبسی ٞبی ٔٙبثـ اص عشیك ث ٝتأخیش ا٘ذاختٗ وبسٞبٔ .ضایب.1 :چ ٖٛاص ٔٙبثـ ث ٝكٛست
پبیذاستش اػتفبدٔ ٜیـٛد ٘یبص ثٔ ٝذیشیت وٕتشی داس٘ذٕٔ .2 .ىٗ اػت ٔذیشاٖ سا لبدس ػبصد تب ٕٞیـ ٝاص ػیبػت ٔٛسد ٘ؾش ثشای
اػتفبد ٜاص پیٕب٘ىبساٖ خضء یب ػبیش ٔٙبثـ ٌشاٖ لیٕت اػتفبد ٜوٙٙذٛٔ.3 .خت ٔـىالت وٕتش پشػ ٚ ُٙثخـٟبی حؼبثذاسی
.4ثبالسفتٗ سٚحی ٝافشاد

تطکیل تین پزٍصُ
پشٚسؽ ٟٔبستٟبی فشدی ٌ ٚشٞٚی ثشای تمٛیت فّٕىشد پشٚط .ٜخشٚخی :اسصیبثی فّٕىشد تیٓ
ٔذَ پٙح ٔشحّ ٝای تـىیُ تیٓ تبوٕٗ:
 .1ؿىٍّیشیٔ :قشفی افضبی تیٓ
٘.2بثؼبٔب٘ی :فمبیذ ٔتفبٚت  ٚایدبد تقبسضبت دس تیٓ
ٔ.3تقبدِؼبصی :ایدبد سٚؽ وبسی ٔـتشن دس تیٓ

.4فّٕىشد :وبس ثش سٚی اٞذاف پشٚط ٜث ٝخبی فشایٙذٞبی تیٕی
.5ا٘حالَ:تدضی ٝتیٓ ثقذ اص سػیذٖ ث ٝاٞذاف
آٔٛصؽ:اسائ ٝآٔٛصؽ دس چبسچٛة كحیح  ٚثٛٔ ٝلـ ثشای استمبی تٛإ٘ٙذی ٞبی فشدی ٌ ٚشٞٚی.
فقبِیتٟبی تیٓ ػبصی:سٚؿٟبٔ :قیبسٞبی فیضیىی  ٚاثضاسٞبی ٘ـبٖ دٙٞذ ٜثشتشی سٚا٘ی(ؿبخق ٔبیشص-ثشیٍض  ٚػجه اختٕبفی
ٚیّؼ)ٖٛ
ؿبخق ٔبیشص-ثشیٍض :اثضاسی ثشای تقییٗ ثشتشی ٞبی ؿخلیتی .چٟبس ثقذ سٚا٘ـٙبػی:
ثشٍ٘ٚشایی/دسٍ٘ٚشایی :ؿخق ث ٝعٛس وبُٔ ثشٍ٘ٚشا یب دسٍ٘ٚشاػت(.وؼت ا٘شطی اص دس ٖٚیب اص ثیش)ٖٚاحؼبػی/ؿٟٛدی :سٚؽ خٕـ آٚسی اعالفبت ؿخق(احؼبػی وؼت ٚالقیت،ؿٟٛدی تلٛسٌشا  ٚدلیك)فىشی/حؼی :لضبٚت فىشی  ٚلضبٚت حؼیلضبٚت/دسیبفت :ع شص تّمی افشاد ٘ؼجت ث ٝػبختبس(لضبٚت ٘مغ ٝپبیبٖ دس ٘ؾش ٔیٍیشد  ٚتالؽ خذی ٔیىٙذ دسیبفت ٔٙقغفاػت)
ػجه اختٕبفی آٔٛصؽ ٚیّؼ:ٖٛ
ٔحشن ٞب :پیؾ س ٚ ٚفقبِیت ٔذاس ،وٛؿب٘ ،بٔالیٓ ،تٛإ٘ٙذ ٔ ٚؼتمُ
ثیبٍ٘شٞب :پیؾ سٔ ٚ ٚشدْ ٔذاسٔ ،بٞش ،خب ٜعّتٟٔ ،شثبٖ
تحّیٍّشٞبٚ :اوٙـی  ٚفقبِیت ٔذاسٌ ،زؿتٔ ٝذاسٔ ،تفىشٙٔ ،تمذ ،وٛؿبٙٔ ،ؾٓ
دٚػت داؿتٙی ٞبٚ :اوٙـی ٔ ٚشدْ ٔذاس ،ػبصٌبس ،حبٔیٛٔ ،سد احتشاْ ،لبثُ افتٕبد

هذیزیت تین پزٍصُ
پیٍیشی فّٕىشد افضبی تیٓ ،اٍ٘یضؽ افضبی تیٓ ،تٟی ٝثبصخٛسد ثٛٔ ٝلـ  ٚحُ تقبسضبت.خشٚخی ٞب :الذأبت اكالحی ،ث ٝسٚص
سػب٘ ی ثش٘بٔٔ ٝذیشیت تأٔیٗ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی .اثضاسٞبٔ :ـبٞذٔ ٚ ٜىبِٕ ،ٝاسصیبثی فّٕىشد پشٚطٔ ،ٜذیشیت تقبسضبت ،دفتش ثجت
ٔؼبئُ

فصل دٍاسدّن :هذیزیت تذارکات پزٍصُ
تذاسوبت :ثٔ ٝقٙبی تأٔیٗ وبال  ٚخذٔبت اص ٔٙبثـ خبسخی اػت .فُّ اػتفبدٔ ٜذیشاٖ اص پش ٖٚػپبسی(اػتفبد ٜاص ٔٙبثـ خبسخی):
وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ثبثت  ٚتىشاسیتٕشوض وبسفشٔب ثش حشف ٚ ٝوبس اكّی خٛددػتشػی ث ٝفٙبٚسی ٟٔ ٚبستایدبد ا٘قغبف پزیشیافضایؾ پبػخٍٛیی ٔ ٚؼئِٛیت پزیشیفّت اخیش :افضایؾ ٔیضاٖ پیٕبٖ ٞب

دالیُ فذْ سخٛؿ ث ٝثش ٖٚػپبسی:
فذْ تٛا٘بیی ثشای وٙتشَ ٔؼتمیٓ ٔٙبثـ خبسخیٚاثؼتٍی ثیؾ اص حذ ثٙٔ ٝبثـ خبسخیثشٚص ٔـىالت  ٚخؼبست دس كٛست ٚسؿىؼتٍی ٔٙبثـ خبسخیخغش ِ ٛسفتٗ اعالفبت ٔ ٚ ٟٓاػتشاتظیه ػبصٔبٖٔذیشیت تذاسوبت پشٚط :ٜفشایٙذٞبی ٔٛسد ٘یبص ثشای تأٔیٗ وبال  ٚخذٔبت ٔٛسد ٘یبص یه پشٚط ٜاص خبسج اص ػبصٔبٖ ٔدشی پشٚط.ٜ
فشایٙذٞبی اكّی ٔذیشیت تذاسوبت پشٚط :ٜثش٘بٔ ٝسیضی خشیذ  ٚتأٔیٗ ،ثش٘بٔ ٝسیضی پیٕبٖ ،دسخٛاػت پبػخ اص فشٚؿٙذٌبٖ،
ا٘تخبة فشٚؿٙذٌبٖٔ ،ذیشیت پیٕبٖ ،اختتبْ پیٕبٖ.

بزًاهِ ریشی خزیذ ٍ تأهیي
فجبست اص تقییٗ ایٗ ٔٛاسد و ٝچ ٝفٛأّی تذاسن دیذ ٜؿ٘ٛذ  ٚایٗ فٛأُ چٍ ٚ ٝ٘ٛچ ٝصٔب٘ی كٛست پزیش٘ذ .دس ایٗ ٔشحّ ٝاثتذا
ثبیذ دس ساثظ ثب ٘ٛؿ تذاسوبت ،تقییٗ ٘ٛؿ پیٕبٖ  ٚتـشیح وبس ثشای فشٚؿٙذٌبٖ تلٕیٍٕیشی ؿٛد .خشٚخیٟب :ثش٘بٔٔ ٝذیشیت
تذاسوبت ،دػتٛس وبس لشاسداد ،تلٕیٍٕیشی ٞبی ػبخت یب خشیذ(ٕٟٔتشیٗ) ،تغییشات دسخٛاػتی
فشٚؿٙذٌبٖ :پیٕب٘ىبساٖ ،تأٔیٗ وٙٙذٌبٖ یب اسائ ٝدٙٞذٌبٖ وبال  ٚخذٔبت ث ٝػبصٔبٟ٘بی دیٍش.
ٚسٚدی ٞب :ثیب٘یٔ ٝحذٚد ٜپشٚط ،ٜػبختبس ؿىؼت وبس ٚ ٚاط٘ ٜبٔ ،ٝثش٘بٔٔ ٝذیشیت پشٚط ٚ ٜاعالفبت ٔشثٛط ث ٝفٛأُ ٔحیغی
وؼت  ٚوبس  ٚداسایی ٞبی فشایٙذ ػبصٔب٘ی.
اثضاسٞب :تحّیُ تلٕیٍٕیشی ثیٗ ػبخت یب خشیذ ،لضبٚتٟبی وبسؿٙبػی  ٚا٘ٛاؿ پیٕبٟ٘ب
تحّیُ تلٕیٍٕیشی ثیٗ ػبخت یب خشیذ :ثشاٚسد ٞضیٞ ٝٙبی داخّی اسائ ٝیه ٔحلٔ ٚ َٛمبیؼ ٝآٖ ثب تأٔیٙبص خبسج ػبصٔبٖ.
لضبٚتٟبی وبسؿٙبػی :پیـٟٙبدٞبی وبسؿٙبػبٖ داخّی یب خبسخی  ٚتحّیُ آٟ٘ب
ا٘ٛاؿ پیٕبٟ٘ب :پیٕبٖ لیٕت ثبثت یب ػشخٕقی ،پیٕبٖ ثبصپشداخت ٞضی ٚ ٝٙپیٕبٖ صٔبٖ ٛٔ ٚاد .
پیٕبٖ لیٕت ثبثت:لیٕت وّی  ٚثبثت ثشای ٔحل َٛیب خذٔتی و ٝث ٝدسػتی تقشیف ؿذ .ٜسیؼه وٓ خشیذاس.
پیٕبٖ ثبصپشداخت ٞضی :ٝٙپشداخت تٕبٔی ٞضیٞ ٝٙبی ٔؼتمیٓ  ٚغیشٔؼتمیٓ ٚالقی ث ٝتأٔیٗ وٙٙذٙٔ .ٜبػت ثشای فشایٙذٞبی
خذیذ .سیؼه ثیـتش خشیذاس .ا٘ٛاؿٞ :ضی ٝٙث ٝفالٔ ٜٚجّغ تـٛیمی(تٕبٔی ٞضیٞ ٝٙبی فّٕىشد ث ٝفال ٜٚپبداؽ اص پیؾ تقییٗ
ؿذٞ ،).ٜضی ٝٙث ٝفالٔ ٜٚجّغ ثبثت (وّیٞ ٝضیٞ ٝٙبی فّٕىشد ث ٝفال ٜٚیه ٔجّغ اص پیؾ تقییٗ ؿذ ٜو ٝدسكذی اص ٞضیٞ ٝٙبی
ثشاٚسد ؿذ ٜاػت)ٞ ،ضی ٝٙث ٝفال ٜٚدسكذی اص ٞضیٞٝٙب(تٕبٔی ٞضیٞ ٝٙبی فّٕىشد ثٕٞ ٝشا ٜدسكذی اص ٞضیٞ ٝٙبی وُ ،ثذتشیٗ
٘ٛؿ پیٕبٖ اص دیذ خشیذاس)
پیٕبٖ صٔبٖ ٛٔ ٚاد :تشویجی اص پیٕبٖ ثبثت  ٚثبصپشداخت.
لیٕت ٌزاسی ٚاحذ :لیٕتی اص پیؾ تقییٗ ؿذ ٜثشای ٚاحذی اص ٔحل.َٛ
ٔبد ٜفؼخ پیٕبٖ :ایٗ ٔبد ٜث ٝفشٚؿٙذ ٜیب خشیذاس أىبٖ فؼخ پیٕبٖ سا ٔیذٞذ.
ثش٘بٔٔ ٝذیشیت تذاسوبتٔ :ذسوی اػت و٘ ٝحٔ ٜٛذیشیت فشایٙذٞبی تذاسوبتی سا اص تٟیٔ ٝؼتٙذات ثشای خشیذٞبی خبسخی ٚ
تأٔیٗ تب خبتٕ ٝپیٕبٖ ؿشح ٔیذٞذ.

دػتٛس وبس پیٕبٖ :SOWؿشحی اص وبس الصْ ثشای تذاسوبت .ؿبُٔٔ :حذٚد ٜوبس(ؿشح وبس ثب خضئیبت)ٔ ،حُ ا٘دبْ وبس ،ع َٛدٚسٜ
صٔب٘ی فّٕىشد ،صٔب٘جٙذی دػتبٚسدٞب ،اػتب٘ذاسدٞبی وبسثشدیٔ ،قیبسٞبی پزیشؽ٘ ،یبصٔٙذی ٞبی خبف.

بزًاهِ ریشی پیواى
ؿبُٔ تـشیح ٘یبصٞبی ٔٛخٛد ثشای ٔحلٛالت یب خذٔبت دِخٛاٞی و ٝثبیذ تذاسن دیذ ٜؿ٘ٛذ  ٚػپغ ؿٙبػبیی فشٚؿٙذٌبٖ.
خشٚخی ٞب :اػٙبد تذاسوبت ٘ؾیش دسخٛاػت عشح پیـٟٙبدی( ٚ )RFPدسخٛاػت افالْ ثٟب(ٔ ،)RFQقیبسٞبی اسصیبثی  ٚثٍٙٞ ٝبْ
ػبصی دػتٛس وبس پیٕبٖ
عشح پیـٟٙبدیٔ :ذسوی و ٝتٛػظ فشٚؿٙذ ٜتٟیٔ ٝیـٛد  ٚصٔب٘ی ا٘دبْ ٔیـٛد و ٝساٞ ٜبی ٔختّفی ثشای تأٔیٗ ٘یبصٞبی
خشیذاس ٔٛخٛد اػت.
ثخؾ ٞبی اكّی دسخٛاػت عشح پیـٟٙبدی :ثیب٘یٞ ٝذف ثشای  ،RFPاعالفبت ػبصٔبٖ ٔٙتـشوٙٙذٚ ،ٜیظٌی ٞبی اكّی
ٔحلٛالت ،ؿشحی اص فشایٙذ ،دػتٛس وبس  ٚاعالفبت صٔبٖ ثٙذی.
افالْ ثٟب یب ٔٙبللٔ :ٝذسوی و ٝتٛػظ فشٚؿٙذٌبٖ تٟی ٝؿذ ٚ ٜث ٝلیٕت ٌزاسی ثخؾ ٞبی اػتب٘ذاسدی و ٝتٛػظ خشیذاس
ٔقیٗ ؿذ ٜاػت ٔی پشداصد.

درخَاست پاسخ اس فزٍضٌذُ
ؿبُٔ دسیبفت اعالفبت ،افالْ ثٟبٙٔ ،بللبت  ٚپیـٟٙبدات ،اص خب٘ت فشٚؿٙذ .ٜخشٚخیٟب :فٟشػت فشٚؿٙذٌبٖ ٚاخذ ؿشایظ ،ثؼتٝ
ٔذاسن تذاسوبت  ٚعشح ٞبی پیـٟٙبدی.
وٙفشا٘غ ؿشوت وٙٙذٌبٖ یب وٙفشا٘غ تأٔیٗ وٙٙذٌبٖ تٛػظ خشیذاس ا٘دبْ ٔیـٛد  ٚخّؼ ٝای ثب حضٛس تأٔیٗ وٙٙذٌبٖ اػت
و ٝلجُ اص تٟی ٚ ٝاسػبَ عشح ٞبی پیـٟٙبدی یب افالْ ثٟب اص ػٛی آٟ٘ب تـىیُ ٔیـٛد.

اًتخاب فزٍضٌذگاى
ٌضیٙؾ اص ٔیبٖ فشٚؿٙذٌبٖ ثبِم ٜٛپغ اص فشایٙذ اسصیبثی ٔ ٚزاوش ٜدس ٔٛسد پیٕبٖ .خشٚخیٟب :فشٚؿٙذٌبٖ ٔٙتخت ،پیٕبٖ ٞب،
ثش٘بٔٔ ٝذیشیت پیٕبٖ ،اعالفبت ٔشثٛط ثٙٔ ٝبثـ ،ثٍٙٞ ٝبْ ػبصی ثش٘بٔٔ ٝذیشیت تذاسوبت  ٚتغییشات دسخٛاػتی.
خشٚخی ٟ٘بیی پیٕب٘ی و ٝفشٚؿٙذ ٜسا ّٔضْ ث ٝاسائ ٝخذٔبت  ٚخشیذاس سا ّٔضْ ث ٝپشداخت ثٟب ٔیىٙذ.

ادارُ پیواى
ٔذیشیت ساثغ ٝثب فشٚؿٙذٙٔ ٜتخت.خشٚخیٟبٔ :ؼتٙذػبصی پیٕبٖ ،تغییشات دسخٛاػتی  ٚالذأبت اكالحی ،ثٍٙٞ ٝبْ ػبصی
داسایی ٞبی فشایٙذ ػبصٔب٘ی  ٚثش٘بٔٔ ٝذیشیت پشٚط.ٜ
اص ٔؼبئُ ٔ ٟٓایٗ فشایٙذ دسن دسػت پیٕبٖ  ٚوٙتشَ تغییشات  ٚدػتٛس تغییش وبس ضٕٙی اػت.
دػتٛس تغییش وبس ضٕٙی :الذاْ وتجی یب ؿفبٞی و ٝتٛػظ یه فشد ثب ٘فٛر اسائٔ ٝیـٛد ٔ ٚیتٛا٘ذ ٔقبدَ دػتٛس سػٕی ثبؿذ ٚ
ٔٛخت دسخٛاػت ٞضیٌ ٝٙشدد.
وٙتشَ تغییشات:
-ثشسػی  ٚتأییذ تغییشات

اسصیبثی ٕٞشا ٜثب تحّیُ تغییشاتٔؼتٙذػبصی تغییشاتاػتفبد ٜاص ثش٘بٔٞ ٝبی خبیٍضیٗ-اػتفبد ٜاص اثضاسٞب  ٚتىٙیه ٞب خٟت وٙتشَ

اختتام پیواى
تىٕیُ  ٚپیبد ٜػبصی پیٕبٖ ؿبُٔ ؿفبف ػبصی  ٚتلٕیٍٕیشی دس ٔٛسد ٞشیه اص فٙبكش  ٚلؼٕتٟبی ثبص پیٕبٖ .خشٚخیٟب:
پیٕبٟ٘بی پبیبٖ یبفت ٚ ٝثٍٙٞ ٝبْ ػبصی داساییٟبی فشایٙذٞبی ػبصٔب٘ی
اثضاسٞبٕٔ :یضی ٞبی تذاسوبت(ؿٙبػبیی تدشثٞ ٝبی آٔٛخت ٝؿذ ٜدس وُ فشایٙذ تذاسوبت)  ٚػیؼتٓ ٔذیشیت ػٛاثك(تٛا٘بیی
ػبصٔب٘ذٞی ،پیذا وشدٖ  ٚثبیٍب٘ی اػٙبد ٔشثٛط ث ٝتذاسوبت).

