ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺩﻓﺘﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )(IMS

ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
0-23/92/1/1/3

0 3 7 0 0 5 0 0 2 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 1390/3/30 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ

4
ﺳﻄﺢ
ﻣﻬﺎﺭﺕ

2 1 4 1
ISCO-08

ًظارت تر تذٍيي هحتَا ٍ تصَية  :دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّاي درظي
وذ هلي ؼٌاظايي آهَزغ ؼايعتگي 0-23/92/1/1/3 :
اعضاء كميسيُن تخصصي بروامً ريسي درسي رضتً مذيريت َ صىايع :

حُزي ٌاي حرفً اي َ تخصصي ٌمكار براي تذَيه استاوذارد آمُزش ضايستگي :
 اداري کل آمُزش فىي َ حرفً اي استان مرکسي -ضرکت مٍىذسي تذَيه داوص (متذ)

فرآيىذ اصالح َ بازوگري :
-

آدرض دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّاي درظي
تْراى – خياتاى آزادي  ،خياتاى خَغ ؼوالي ً ،ثػ خياتاى ًصرت  ،ظاختواى ؼوارُ  ، 2ظازهاى آهَزغ فٌي ٍ حرفِاي وؽَر  ،پالن
259
دٍرًگار

66944117

تلفي 66569900 – 9

آدرض الىترًٍيىي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تْيِ وٌٌذگاى اظتاًذارد آهَزغ ؼغل
رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگي

آخريي هذرن
تحصيلي

رؼتِ تحصيلي

 ؼايعتگي 

ؼغل ٍ ظوت

1
هذيرػاهل ٍ ػضَ تين
هحوذ رٍالفماري

ظاتمِ وار
هرتثط

تلفه حبثت 08612222332:
تلفه َمطاٌ 09188622481 :
16ؾبل ايميلللللللللللللللللللللل :

فَق

هٌْذظي

اظتاًذاردًَيعي

ليعاًط

صٌايغ

ؼروت هٌْذظي

methodcg@gmail.com

تذٍيي داًػ

آزضؼ  :اضان چُللبضضاٌ زوتللط
حؿبثي -وجف خ 17قُطيًض
تلفه حبثت 08612222332:
تلفه َمطاٌ 09357517784 :
ايميلللللللللللللللللللللل :

2
وارؼٌاض پرٍشُ ٍ
ػضَ تين
الْام ؼْعَاري

ليعاًط

الىترًٍيه

اظتاًذاردًَيعي

 4ؾبل

ؼروت هٌْذظي

3

دوترا

هٌْذظي
ؼيوي

داًؽيار داًؽگاُ اران

shahsavari.elham@gma
il.com

آزضؼ  :اضان چُللبضضاٌ زوتللط
حؿبثي -وجف خ 17قُطيًض
تلفه حبثت 08612248600:
تلفه َمطاٌ 09181611606 :
ايميلللللللللللللللللل A- :

تذٍيي داًػ

ػثذالرضا همذظي

آدرض  ،تلفي ٍ ايويل

20ؾبل Moghadassi@araku.ac.
ir

آزضؼ  :اضان -ؾطزقللللت -
زاوكگبٌ اضان
4

هٌصَر صالحي

فَق

هٌْذظي

ليعاًط

صٌايغ

هذير فٌاٍري اطالػات
ؼروت هخاترات
اظتاى هروسي

5

هجيذ ػثاظي ًيا

فَق

هٌْذظي

ليعاًط

صٌايغ

هذير هروس اطالع
رظاًي داًؽگاُ ظواء
اران

2

11ؾبل

تلفه حبثت 2226222:
تلفه َمطاٌ 09188615398 :
ايميلللللللللللللللللللللل :
m_salehi@arkbus.net

آزضؼ  :ازاضٌ مربثطات اضان –
مطوع ؾليعازٌ
تلفه حبثت 08613135753:
تلفه َمطاٌ 09188622104 :
ايمي :

15ؾبل majjide@yahoo.com

آزضؼ  :اضان -خ ليلللب –
زاوكگبٌ آظاز ؾمبء

تؼاريف :
اظتاًذارد ؼغل :
مكرهبت قبيؿتگي َب ي تًاومىسي َبي مًضز ويبظ ثطاي ؾملىطز مًحط زض محيط ولبض ضا وًيىلس زض ثؿ لي اظ ملًاضز اؾلتبوساضز حطفلٍ اي ويلع وفتلٍ
مي قًز.
اظتاًذارد آهَزغ :
ومكٍي يبزويطي ثطاي ضؾيسن ثٍ قبيؿتگي َبي مًرًز زض اؾتبوساضز قغ .
ًام يه ؼغل :
ثٍ مزمًؾٍ اي اظ يغبيف ي تًاومىسي َبي ذبل وٍ اظ يه قرم زض ؾطح مًضز وػط اوتػبض مي ضيز اطالق مي قًز .
ؼرح ؼغل :
ثيبويٍ اي قبم مُم تطيه ؾىبنط يه قغ اظ لجي ربيگبٌ يب ؾىًان قغ  ،وبضَب اضتجبط قغ ثب مكبغ زيگط زض يه حًظٌ قغلي  ،مؿئًليت َلب ،
قطايط وبضي ي اؾتبوساضز ؾملىطز مًضز ويبظ قغ .
طَل دٍرُ آهَزغ :
حسال ظمبن ي رلؿبت مًضز ويبظ ثطاي ضؾيسن ثٍ يه اؾتبوساضز آمًظقي .
ٍيصگي وارآهَز ٍرٍدي :
حسال قبيؿتگي َب ي تًاوبيي َبيي وٍ اظ يه وبضآمًظ زض َىگب يضيز ثٍ زيضٌ آمًظـ اوتػبض مي ضيز .
وارٍرزي:
وبضيضظي نطفب ز ض مكبغلي اؾت وٍ ثؿس اظ آمًظـ وػطي يب َمگب ثب آن آمًظـ ؾملي ثٍ نًضت محسيز يب ثب مبوت نًضت ملي ويلطز ي ولطيضت
زاضز وٍ زض آن مكبغ ذبل محيط يالؿي ثطاي مستي تؿطيف قسٌ تزطثٍ قًز(.مبوىس آمًظـ يه قبيؿتگي وٍ فطز زض محل آملًظـ ثلٍ نلًضت
تئًضيه ثب اؾتفبزٌ اظ ؾىؽ مي آمًظز ي وطيضت زاضز مستي زض يه مىبن يالؿي آمًظـ ؾملي ثجيىس ي قبم ثؿيبضي اظ مكبغ ومي وطزز).
ارزؼياتي :
فطآيىس رمؽ آيضي قًاَس ي ل بيت زض مًضز آوىٍ يه قبيؿتگي ثسؾت آمسٌ اؾت يب ذيط  ،وٍ قلبم ؾلٍ ثرلف ؾمللي  ،وتجلي ؾمللي ي اذلالق
حطفٍاي ذًاَس ثًز .
صالحيت حرفِ اي هرتياى :
حسال تًاومىسي َبي آمًظقي ي حطفٍ اي وٍ اظ مطثيبن زيضٌ آمًظـ اؾتبوساضز اوتػبض مي ضيز .
ؼايعتگي :
تًاوبيي اوزب وبض زض محيط َب ي قطايط وًوبوًن ثٍ طًض مًحط ي وبضا ثطاثط اؾتبوساضز .
داًػ :
حسال مزمًؾٍ اي اظ مؿلًمبت وػطي ي تًاومىسي َبي شَىي الظ ثطاي ضؾيسن ثٍ يه قبيؿتگي يب تًاوبيي  .ولٍ ملي تًاولس قلبم ؾللً (بيلٍ (
ضيبوي  ،فيعيه  ،قيمي  ،ظيؿت قىبؾي )  ،تىىًلًغي ي ظثبن فىي ثبقس .
هْارت :
حسال َمبَىگي ثيه شَه ي رؿم ثطاي ضؾيسن ثٍ يه تًاومىسي يب قبيؿتگي  .مؿمًالً ثٍ مُبضت َبي ؾملي اضربؼ مي قًز .
ًگرغ :
مزمًؾٍ اي اظ ضفتبضَبي ؾبطفي وٍ ثطاي قبيؿتگي زض يه وبض مًضز ويبظ اؾت ي قبم مُبضت َبي غيط فىي ي اذالق حطفٍ اي مي ثبقس .
ايوٌي :
مًاضزي اؾت وٍ ؾس يب اوزب وسازن نحيح آن مًرت ثطيظ حًازث ي ذططات زض محيط وبض مي قًز .
تَجْات زيعت هحيطي :
مالحػبتي اؾت وٍ زض َط قغ ثبيس ضؾبيت ي ؾم قًز وٍ ومتطيه آؾيت ثٍ محيط ظيؿت ياضز وطزز.
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ًام اظتاًذارد آهَزغ ؼايعتگي: 1
طراحي ظيعتن يىپارچِ هذيريت ()IMS
ؼرح اظتاًذارد آهَزغ ؼايعتگي :
ططاحي ؾيؿتم يىپبضچٍ مسيطيت ،قبيؿتگي اؾت زض حًظٌ مسيطيت ي نىبيؽ وٍ لبزض ثٍ تؿييه ذط مكي ؾبظمبن ،ططح
ضيعي ؾيؿتم  ،ططاحي فطآيىس يىپبضچٍ ؾبظي ،اضظيبثي ؾملىطز ؾيؿتم يىپبضچٍ مسيطيت ي زض وُبيت ثبظوگطي زض ؾيؿتم
ططاحي قسٌ ي ضفؽ ومهبن آن مي ثبقس .ايه قبيؿتگي ثب مسيطان اضقس ي مسيطان ميبوي ؾبظمبن َب زض اضتجبط مي ثبقس.
ٍيصگي ّاي وارآهَز ٍرٍدي :

حذالل هيساى تحصيالت  :ليؿبوؽ مُىسؾي نىبيؽ ي يب مسيطيت زض َط وطايكي
حذالل تَاًايي  :تًاوبيي اؾتفبزٌ اظ زؾتُب ي لًٌ ثيىبيي ،قىًايي ي وفتبضي ي ؾالمت وبم شَىي
هْارت ّاي پيػ ًياز :قبيؿتگي مسيطيت ايمىي ي ثُساقت حطفٍ اي ) (OHSAS 18001ثب وس اؾتبوساضز
 – 2133130703مميعي زاذلي ثط اؾبؼ اؾتبوساضز  ISO9001-9002ثب وس اؾتبوساضز 2511120602
طَل دٍرُ آهَزغ :
طَل دٍرُ آهَزغ

:

 90ظاػت

ـ زهاى آهَزغ ًظري

:

 30ظاػت

ـ زهاى آهَزغ ػولي

:

60

ظاػت

ـ زهاى وارٍرزي

:

ــ

ظاػت

ـ زهاى پرٍشُ

:

ــ

ظاػت

تَدجِ تٌذي ارزؼياتي ( تِ درصذ )
 وتثي %25 : ػولي %65: اخالق حرفِ اي %10:صالحيت ّاي حرفِ اي هرتياى :

فًق ليؿبوؽ مُىسؾي نىبيؽ يب مسيطيت ثب حسال  3ؾبل ؾبثمٍ ططاحي ؾيؿتمُبي  IMSرُت يىپبضچٍ ؾبظي
ؾيؿتمُبي مسيطيت

1 . Competency Description

4

٭ تؼريف دليك اظتاًذارد ( اصطالحي ) :

(ؽ اظ آغبظ ثحج ؾيؿتمُب ي (يسايف ؾيؿتمُبي مرتلف ذسمبتي ي تًليسي ،ؾيؿتمُبي مسيطيتي ثؿىًان ضاَىلبضي ثلطاي ايزلبز
اوؿلزب ي َملبَىگي ثيكتط ثيه ؾيؿ تمُبي مرتلف مًرًز ،مططح قسوس  .ؾيؿتمُبئي وػيط ؾيؿتمُبي مسيطيت تًليس ،مسيطيت
ؾمليبت ،مسيطيت آملًظـ ي … اظ رمللٍ ايله ضييىطزَبي مسيطيتي ثٍ مؿبلٍ ؾيؿتمُب َؿتىس.ثب ثىبضويطي ايه ضييىطزَبي
مسيطيتي ي ثؿس اظ (يسايف ضلبثتُبي وؿتطزٌ زض ؾطح ثيه المللي زض ظميىٍ وؿت ي وبض ،ؾؿي زض اؾتفبزٌ اظ فىًن ي تىىيىُبي
احطثرف ثطاي افعايف تًان ضلبثتي ثبال وطفت  .تسييه ي تًؾؿٍ “ اؾتبوساضزَبي ثيه المللي ” ثرهًل تًؾط ؾبظمبن ثليه
الملللي اؾلتبوساضز  ISOزض ايله ظميىٍ ثؿيبض مًضز تًرٍ لطاض وطفت “ .ؾيؿتمُبي يىپبضچٍ مسيطيت ” زض يالؽ ثب َسف تلفيك ؾٍ
اؾتبوساضز مسيطيت ويفيت ، ISO9000مسيطيت ظيؿلت محيطلي  ISO14000ي ملسيطيت ايمىي OHSAS18000زض
رُت ضؾيسن ثٍ يه ؾيؿتم ربمؽ مسيطيتي مططح قسٌ اؾت ي زض مست وًتبَي وٍ اظ آغبظ ثحج ي ثىبضويطي آن مي وصضز،
تًاوؿتٍ اؾت وتبيذ مخجت ي لبث تًرُي ثٍ ثبض آيضز  .معايبي فطايان وبقي اظ اؾتمطاض ايه ؾيؿتم يىپبضچٍ ،زض وىبض مجبحج وػطي
ؾمسٌ مططح زض آن محتًاي انلي  IMSضا زض ثط مي ويطز.
٭ اصطالح اًگليعي اظتاًذارد ( ٍ اصطالحات هؽاتِ جْاًي ) :
)Integrated Management System (IMS

٭ هْن تريي اظتاًذاردّا ٍ رؼتِ ّاي هرتثط تا ايي اظتاًذارد :
 اظتاًذارد ISO 9001:2000 اظتاًذارد OHSAS 18001 اظتاًذارد ISO 14001 – 2004IMS -

٭ جايگاُ اظتاًذارد ؼغلي از جْت آظية ؼٌاظي ٍ ظطح ظختي وار :

الف  :جسٍ هؽاغل ػادي ٍ ون آظية 
ب  :جسٍ هؽاغل ًعثتاً ظخت



ج  :جسٍ هؽاغل ظخت ٍ زياى آٍر 
د ً :ياز تِ اظتؼالم از ٍزارت وار

طثك ظٌذ ٍ هرجغ ......................................
طثك ظٌذ ٍ هرجغ ......................................
طثك ظٌذ ٍ هرجغ ........................................
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اؾتبوساضز آمًظـ قبيؿتگي
 -وبضَب

2

3

ؾىبييه

ضزيف

1

تؿييه ذط مكي ثىگبٌ زض يىپبضچٍ ؾبظي ؾيؿتم مسيطيت

2

ططح ضيعي ؾيؿتم يىپبضچٍ مسيطيت

3

ططاحي فطآيىس يىپبضچٍ ؾبظي ؾيؿتم مسيطيت

4

اضظيبثي ؾملىطز ؾيؿتم يىپبضچٍ مسيطيت

5

ثبظوگطي ي ثُجًز زض ؾيؿتم ططاحي قسٌ ي ضفؽ ومم آن

2.

Competency Standard
. task

6

3

ثطوٍ اؾتبوساضز آمًظـ
 -ثطوٍي تحلي آمًظـ

ػٌَاى :
تؿييه ذط مكي ثىگبٌ زض يىپبضچٍ ؾبظي ؾيؿتم مسيطيت

ظمبن آمًظـ
وػطي

ؾملي

رمؽ

5

10

15

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

 -ميع ي نىسلي مطثي

داًػ :
 -انًل تؿييه ذط مكي ثىگبٌ

0.75

 -ضايبوٍ مطثي

 -ؾبظوبضي ذط مكي ي ؾبظمبن

0.5

 -ييسئً (طغوتًض

 -العامبت ذط مكي

0.5

 -ميعي نىسلي وبضآمًظ

 -تؿُس (يكطفت مؿتمط وبضآيي ؾيؿتم

0.5

 -اَساف ي ثطضؾي حسيز آن

0.75

 -تجؿبت ؾس زضن ذط مكي زض ؾبظمبن اظ ربوت ؾبيطيه

0.5

 -زؾتطؾي ذط مكي ( لبثليت ارطا )

0.75

َ -ميكگي ثًزن ذط مكي ( ؾبظوبضي ثب ظمبن )

0.75

 ترتٍ يايت ثطز ترتٍ (بن وه مبغيه يايت ثطز ثطوللٍ آچللبض ي وًقللتافعاض

هْارت :
 -تؿييه ذط مكي

1.5

 -ثطضؾي ؾبظوبضي ذط مكي ثب ؾبظمبن

1.5

 اذص تؿُس ثٍ (يطيي اظ العامبت مطثًط ثٍ (يكطفت ولبضاييؾيؿتم مسيطيت يىپبضچٍ ؾيؿتم
 -ايزبز محسيزٌ تؿييه ي ثطضؾي اَساف

1
2

 ثطضؾي ي زؾتطؾي ذط مكي زض ؾبظمبن ي لبثليلت زضنتًؾط (طؾى
 -ثطضؾي ؾبظوبضي آن ثب ظمبن ( َميكگي ثًزن )

2
2

7

ثطوٍ اؾتبوساضز آمًظـ
 -ثطوٍي تحلي آمًظـ

ػٌَاى :
تؿييه ذط مكي ثىگبٌ زض يىپبضچٍ ؾبظي ؾيؿتم مسيطيت

ظمبن آمًظـ
وػطي

ؾملي

رمؽ

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

ًگرغ :
 آيىسٌ وگطي ي زيس ثلىس مست زاقته زض تؿييه چكم اوساظ ي ذط مكي ؾبظمبن تؿُس ثٍ (يطيي اظ تمبمي العامبت ي ذًاؾتٍ َبي ؾُبمساضان ي شي وفؿبن اوؿطبف (صيط ثًزن زض (صيطفته (يكىُبزات افطاز شي نالحايوٌي ٍ تْذاؼت :
تَجْات زيعت هحيطي :
-

8

ثطوٍ اؾتبوساضز آمًظـ
 -ثطوٍي تحلي آمًظـ

ػٌَاى :

ظمبن آمًظـ

ططح ضيعي ؾيؿتم يىپبضچٍ مسيطيت

وػطي

ؾملي

رمؽ

5

10

15

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

داًػ :
 -اَساف ذطز ي والن ي ييػوي َبي آن

0.75

 -ميع ي نىسلي مطثي

 -ضيـ َبي قىبؾبيي مىبثؽ ( اوؿبوي  ،ظيط ثىبيي ي مبلي )

0.75

 -ضايبوٍ مطثي

 -ؾبذتبض ؾبظمبوي ( ومف َب ،مؿئًليتُب ي اذتيبضات)

0.5

 -ييسئً (طغوتًض

 -انًل ططاحي ؾيؿتم

0.75

 -انًل حفع ؾيؿتم

0.75

 -انًل ي مفبَيم ؾبظمبوسَي

0.75

 -وگطـ ؾيؿتمي

0.75

 ميعي نىسلي وبضآمًظ ترتٍ يايت ثطز ترتٍ (بن وه مبغيه يايت ثطز -ثطوٍ آچلبض ي وًقلت

هْارت :

افعاض

 -تؿييه اَساف يىپبضچٍ ؾبظي ؾيؿتم َب

1

 -تؿييه رىجٍ َب ي ذططات ططح ضيعي

1

 -اوتربة قبذم َبي مُم فؿبليتُبي لبث ارطا

2.5

 -ططح ضيعي فطآيىس ايلًيت ثىسي قبذم َب

1.5

 تؿييه ومف َلب ،اذتيلبضات ي مؿلئًليتُب ي ضاثطلٍ آن زضؾبظمبوُب
 تؿيليه ؾملىطزَلب ي فؿبليتُلبي اوزلب قلسٌ ؾلبظمبن زضضاؾتبي ذط مكي ي اَساف ( ططاحي وىتطل ؾمليبت )
 ططح ضيعي فطآيىلس قىبؾلبيي ي ياولىف ثلٍ مًلؿيتُلبياوططاضي ي حًازث لبث (يف ثيىي

9

1

2

1

ثطوٍ اؾتبوساضز آمًظـ
 -ثطوٍي تحلي آمًظـ

ػٌَاى :

ظمبن آمًظـ

ططح ضيعي ؾيؿتم يىپبضچٍ مسيطيت

وػطي

ؾملي

رمؽ

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

ًگرغ :
 يالؽ وطا ثًزن زض مًضز ذططات ي ضيؿه َبي احتملبلي ولٍ ملي ثبيؿلت زضطلطح ضيلعيؾيؿتم لحبظ وطزز
 تؿُس ثٍ (يطيي اظ تمبمي العامبت ي ذًاؾتٍ َبي ؾُبمساضان ي شي وفؿبن اوؿطبف (صيط ثًزن زض (صيطفته (يكىُبزات افطاز شيهالح زيس تًؾؿٍ طلجبوٍ ي زض وػطوطفته ف بي اوؿطبف (صيط رُت تغييط ي تًؾؿٍ زضآوسٌ حفع َمبَىگي زض ثطوبمٍ َبي مططح قسٌايوٌي ٍ تْذاؼت :
تَجْات زيعت هحيطي :
-

11

ثطوٍ اؾتبوساضز آمًظـ
 -ثطوٍي تحلي آمًظـ

ػٌَاى :
ططاحي فطآيىس يىپبضچٍ ؾبظي ؾيؿتم مسيطيت

ظمبن آمًظـ
وػطي

ؾملي

رمؽ

8

11

19

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

داًػ :
 -زازٌ َبي فطآيىسي

0.5

 -فطآيىس رمؽ آيضي زازٌ َب

1

 -العامبت وىتطل ؾمليبت

0.5

 -ؾيؿتم مسيطيت يىپبضچٍ ؾبظي

1

 -زامىٍ وبضثطز ؾيؿتم مسيطيت

0.5

 -ظيط ؾبذتُبي ؾبظمبوي

0.5

 -فطآيىس مؿتىس ؾبظي (ايزبز  ،ارطا ي وىتطل ي حفع)

0.5

 -العامبت مؿتىس ؾبظي يىپبضچٍ ؾبظي ؾيؿتم

2

 -احط متمبث ثيه فطآيىس َبي ؾيؿتم مسيطيت يىپبضچٍ

0.5

 اثعاضَللبي مسلؿللبظي ي ايزللبز ي وؿللتطـ ؾيؿللتم َللبيمسيطيت ( ومًزاض رطيلبن زازٌ َلب ( ، )DFDرلسيل زضذلت
تهميم ،مؿبزالت  ،فطَىگ زازٌ َب (  )DPي ومًزاض ؾبذتبض (
) )SC

1

 ميع ي نىسلي مطثي ضايبوٍ مطثي ييسئً (طغوتًض ميعي نىسلي وبضآمًظ ترتٍ يايت ثطز ترتٍ (بن وه مبغيه يايت ثطز ثطوٍ آچلبض ي وًقلتافعاض

هْارت :
 -قىبؾبيي زازٌ َبي فطايىسي ي رمؽ آيضي آن َب

2

 -زؾتٍ ثىسي زازٌ َبي فطآيىسَبي وًوبوًن

1

 -يىپبضچٍ ؾبظي تمبمي زازٌ َبي فطآيىسي

2.5

 -وىتطل ؾمليبت

1

 -ترهيم مىبثؽ اوؿبوي مًرًز ثٍ فؿبليت َبي (طيؾٍ

1

 ترهيم ؾبيط مىلبثؽ ؾلبظمبن ( ظيلط ؾلبذتُب  ،تزُيلعاتفطآيىس  ،ذسمبت ي (كتيجبوي ) ثٍ فؿبليت َبي (طيؾٍ
 -مؿتىس ؾبظي ؾيؿتم مسيطيت ي وىتطل آن

1.5

 -ايزبز ي وؿتطـ ؾيؿتم َبي اطالؾبت مسيطيت

1
11

1

ثطوٍ اؾتبوساضز آمًظـ
 -ثطوٍي تحلي آمًظـ

ػٌَاى :
ططاحي فطآيىس يىپبضچٍ ؾبظي ؾيؿتم مسيطيت

ظمبن آمًظـ
وػطي

ؾملي

رمؽ

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

ًگرغ :
 احتطا ثٍ َمىبضان (يًؾتگي ي يىسؾتي زض ؾطؾت ي اوؿطبف زض مطاح مرتلف ارطا يغيفٍ قىبؾي ي تؿُس زض ارطاي تمبمي العامبت ارطايي ايزبز ضاثطٍ ثيه ؾطًح مرتلف ؾبظمبن ايزبز اضتجبط ثب وطيٌ َبي شيىفؽ ذبضري رُت زضيبفت اطالؾبت مؿتىس ؾبظي ي (بؾد زَي تًرٍ ثٍ ظيط ؾبذتُبي ؾبظمبن ي رؿبضت ي اوؿطبف (صيطي زض ايزبز تغييطاتايوٌي ٍ تْذاؼت :
تَجْات زيعت هحيطي :
-

12

ثطوٍ اؾتبوساضز آمًظـ
 -ثطوٍي تحلي آمًظـ

ػٌَاى :

ظمبن آمًظـ

اضظيبثي ؾملىطز ؾيؿتم يىپبضچٍ مسيطيت
وػطي

ؾملي

رمؽ

6

11

17

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

داًػ :
 -وطيضت اضظيبثي ؾملىطز ي فطآيىس آن

0.5

 -ميع ي نىسلي مطثي

 -فطآيىس (بيف

1

 -ضايبوٍ مطثي

 -ثطوبمٍ (بيف ي اوساظٌ ويطي قبذم َبي ؾملىطز

1

 -ييسئً (طغوتًض

 -چبضچًة ؾيؿتم مسيطيت

1

 فبوتًضَبي ؾيؿتم مسيطيت ( ؾبظوبضي ثلب ثطوبملٍ َلبيططاحي قسٌ).
 -ذططات احتمبلي فؿبليتُبي يه ؾبظمبن

 ميعي نىسلي وبضآمًظ -ترتٍ يايت ثطز

0.75

 ترتٍ (بن وه -مبغيه يايت ثطز

0.75

 -فىًن تزعيٍ ي تحلي ؾيؿتم َب

1

هْارت :
 -تسييه ي حفع ثطوبمٍ زيضٌ اي اضظيبثي ؾملىطز

1.5

( -بيف ي اوساظٌ ويطي قبذم َبي انلي ؾملىطز

2

 -تزعيٍ ي تحلي ي ضؾيسوي ثٍ ؾس اوطجبق َب

1.5

 -مميعي ؾيؿتم مسيطيت

1.5

 -اضظيبثي ذططات فؿبليت َبي ؾبظمبن

1.5

 -ثطضؾي رطيبن وبض

1

 -ثطضؾي ي وىتطل فط َب

1

 وعاضـ وًيؿي اظ وتلبيذ مميلعي َلب ي حجلت ي ثبيگلبويتمبمي مًاضز

13

1

ثطوٍ اؾتبوساضز آمًظـ
 -ثطوٍي تحلي آمًظـ

ػٌَاى :

ظمبن آمًظـ

اضظيبثي ؾملىطز ؾيؿتم يىپبضچٍ مسيطيت
وػطي

ؾملي

رمؽ

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

ًگرغ :
 تًرٍ ثٍ العامبت ؾُبمساضان زض ثطوبمٍ اضظيبثي وگطـ ؾبظوبضي ثطوبمٍ َبي اضظيبثي ثب ثطوبمٍ َبي ططاحي قسٌ ثطاي ؾيؿتم مسيطيت ؾس رُت ويطي زض فطآيىس َبي اضظيبثي ي زذبلت زالي قرهي زض آن َب مؿئًليت (صيطي ي نسالت زض مىطجك ثًزن فطايىسَبي اضظيبثي قلسٌ ي ملًضز لجلًل ثلباؾتبوساضز
ايوٌي ٍ تْذاؼت :
تَجْات زيعت هحيطي :
-

14

ثطوٍ اؾتبوساضز آمًظـ
 -ثطوٍي تحلي آمًظـ

ػٌَاى :

ظمبن آمًظـ

ثبظوگطي ي ثُجًز زض ؾيؿتم ططاحي قسٌ ي ضفؽ ومم آن
وػطي

ؾملي

رمؽ

6

18

24

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

داًػ :
 -وطيضت ثبظوگطي ي انًل ي فطآيىس آن

0.5

 -ميع ي نىسلي مطثي

 -فطنت َب ي تُسيسَبي (يف ضيي ؾبظمبوُب

1

 -ضايبوٍ مطثي

 -ؾس اوطجبق ي ؾل ايزبز ؾس اوطجبق زض ؾيؿتم

1

 -ييسئً (طغوتًض

 -ييػوي السامبت انالحي ي فطآيىس ارطاي آوُب

1

 -ؾالئم ايزبة السامبت (يكگيطاوٍ

1

 -ثُجًز ي چطذٍ ثُجًز مؿتمط

0.5

 -ثبظذًضز ي اوًاؼ آن

0.5

 -وبضآيي ي احط ثركي

0.5

 ميعي نىسلي وبضآمًظ ترتٍ يايت ثطز ترتٍ (بن وه مبغيه يايت ثطز ثطوٍ آچلبض ي وًقلتافعاض

هْارت :
 -ثبظوگطي وتبيذ مميعي َب

1

 -ثبظوگطي ثبظذًضز ؾُبمساضان ي شي وفؿبن

1

 -ثبظوگطي مًلؿيت السامبت (يكگيطاوٍ

1

 -ثبظوگطي مًلؿيت السامبت انالحي

1

 -اضظيبثي فطنتُبي (يكطفت ؾيؿتم

1.5

 ايزبز تغييط زض ؾيؿتم مسيطيت رُت زؾتيبثي ثٍ (يكطفتوبضايي آن
 ايزبز تغييط زض ؾيؿتم مسيطيت رُت زؾتيبثي ثٍ ثطآيضزنَط چٍ ثيكتط العامبت ؾُبمساضان ي شي وفؿبن
 وعاضـ ؾل ؾس اوطجلبق َلب رُلت رللًويطي اظ يللًؼمزسز آوُب
15

1

1

1

ضوٍ اؾتبوساضز آمًظـ
 -ثطوٍي تحلي آمًظـ

ػٌَاى :

ظمبن آمًظـ

ثبظوگطي ي ثُجًز زض ؾيؿتم ططاحي قسٌ ي ضفؽ ومم آن
وػطي

ؾملي

رمؽ

داًػ  ،هْارت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيعت هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزؼي

 -ايلًيت ثىسي ي ارطاي السامبت انالحي

2

 -حجت وتبيذ السامبت انالحي اوزب قسٌ

1

 -ثطضؾي السامبت انالحي اوزب قسٌ ي ضفؽ ايطازات

1.5

 ثطوبمٍ ضيعي اوزب السامبت (يكگيطاوٍ رُت رلًويطي اظ ثطيظؾس اوطجبق َب
 ايزبز چطذٍ ثُجًز مؿتمط ثب تىيٍ ثط انًل ،اَلساف ي وتلبيذثطضؾي ي تحلي اطالؾبت
 ايزبز تغييط زض ؾيؿتم ملسيطيت رُلت ضفلؽ ويبظَلبي مىلبثؽاوؿبوي ،ظيط ؾبذتي ي مبلي
 -اضائٍ وعاضـ ثبظوگطي

1

2

1.5
0.5

ًگرغ :
 نسالت زض اضائٍ وعاضقبت اؾتمبز ثٍ وبض رمؿي رُت (يكجطز َط چٍ ثُتط وبض احتطا ثٍ َمىبضان رُت رلًويطي اظ تىف زض ؾبظمبن ي ويع وؿت اوطغي مخجت اظ يىسيگطزض ايه مطحلٍ
 زيس يالؽ وطايبوٍ زض لحبظ وطزن ؾًام ي السامبت انالحي رُت ثُجًز ؾيؿتم زيس مىتمساوٍ ي مؿئًالوٍ زض مًارٍ ثب ارعاي ؾيؿتم رُت ثبظوگطي آن َبايوٌي ٍ تْذاؼت :
تَجْات زيعت هحيطي :
16

 ثطوٍ اؾتبوساضز تزُيعاترديف
1

ًام

ضايبوٍ مطثي

2

زيتب (طغوتًض ي (طزٌ مطثًطٍ

هؽخصات فٌي ٍ دليك
حسال  P4ثب : Spc
1G RAM ,256 MVGA ,LCD15,
DVDRW, CPU 2.66 Dual Core
DP:2000 lumens
Sc: 1.6*2.4 m
نىسلي وطزان

 3ميع ي نىسلي مطثي

Dim Desk :1*1.6 m

 4ميع ي نىسلي وبضآمًظ
5

ترتٍ يايت ثطز

6

ترتٍ (بن وه

تؼذاد

نىسلي زؾتٍ زاض زاوكزًيي
Dim Board:1.6*2.4 m

فًمي

تَجِ :
 -تجْيسات تراي يه وارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر در ًظر گرفتِ ؼَد .

17

تَضيحات
تِ ازاي ّر وارگاُ  1ػذد

1ػذد
1ػذد
1ػذد

تِ ازاي ّر وارگاُ  1ػذد
تِ ازاي ّر وارگاُ  1ػذد

5ػذد

تِ ازاي ّر ًفر  1ػذد

1ػذد

تِ ازاي ّر وارگاُ  1ػذد

1ػذد

تِ ازاي ّر وارگاُ  1ػذد

 ثطوٍ اؾتبوساضز مًازرديف

ًام

هؽخصات فٌي ٍ دليك

تؼذاد

تَضيحات

1

وبغص

A4 70 or 80 gr

 1تعتِ

 500ػذدي

2

مبغيه

3

وًقت افعاض

يايت ثطز ي مؿمًلي زض چُبض ضوگ مكىي،
لطمع  ،آثي ي ؾجع
ذًزوبض آثي ،مكىي ،لطمع ،ؾجع

تَجِ :
 -هَاد تِ ازاء يه ًفر ٍ يه وارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر هحاظثِ ؼَد .

18

8ػذد

 20ػذد

از ّر رًگ  2ػذد
از ّر رًگ  1ػذد
تِ ازاي ّر ظِ ًفر

 ثطوٍ اؾتبوساضز اثعاضرديف

ًام

هؽخصات فٌي ٍ دليك

تؼذاد

تَضيحات

-

-

-

-

-

تَجِ :
 -اتسار تِ ازاء ّر ظِ ًفر هحاظثِ ؼَد .
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 مىبثؽ ي وط افعاض َبي آمًظقي ( انلي مًضز اؾتفبزٌ زض تسييه ي آمًظـ اؾتبوساضز )ضزيف

1

2

ؾىًان مىجؽ يب وط افعاض

مًلف

ؾيؿتم مسيطيت

وبنط نبزلي فطز/

يىپبضچٍIMS

ميىً ومبظي

رعيٌ آمًظقي

ؾبل وكط

متطرم

وبقط يب تًليس وىىسٌ

مح وكط

مطوع آمًظـ ي
-

1386

تُطان

-

1389

اضان

تحميمبت نىؿتي
ايطان

قطوت مُىسؾي
تسييه زاوف

متس

 ؾبيط مىبثؽ ي محتًاَبي آمًظقي ( (يكىُبزي وطيٌ تسييه اؾتبوساضز ) ؾاليٌ ثط مىبثؽ انليضزيف

وب وتبة يب رعيٌ

ؾبل وكط

مًلف  /مًلفيه

متطرم/

مح وكط

وبقط

متطرميه

1

ضاَىمبي ؾطيؽ مسيطيت
(طيغٌ

1389

رف

ضوب ظاضؼ/

زيًيسؾًن

مُسي ظيجىسٌ

تُطان

رُبز

زوتط ؾلي
2

مسيطيت ي وىتطل (طيغٌ

1389

حبد

انفُبن

قيطمحمسي
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وبلًؼ

زاوكگبَي
ياحس
انفُبن

تًويحبت

فُطؾت ؾبيت َبي لبث اؾتفبزٌ زض آمًظـ اؾتبوساضز
ضزيف

ؾىًان

1

www.bcicc.ir

2

www.monenco.net

3

www.npsnfs.com

4

www.15924.org

5

www.iso.org

6

www.uspi.org

7

www.posccaesar.org

8
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