شيَُ ًاهِ ًظام پزیشش ٍ بشسسسی پيشٌْادات

کويتِ تخصصی ًظام پزیشش ٍ بشسسی پيشٌْادات
داًطگبُ ػلَم پضضىی سفسٌدبى

باسوِ تعالی
هذیشیت هطبسوتی یه سٍیىشد هذیشیتی پَیب است وِ ًمص هْوی دس تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی سبصهبى ایفب هی وٌذ ً .ظبم پزیشش ٍ
ثشسسی پیطٌْبدّبی وبسوٌبى ثؼٌَاى یه اثضاس اخشایی هذیشیت هطبسوتی ً ،ظبم ّوىبسی فىشی ٍ ػلوی ولیِ اػضبی یه سبصهبى ثب
سغَح هختلف هذیشیتی آى است  .دس ایي ًظبم ولیِ افشاد سبصهبى دس ثبسُ سٍضْبی حل هسبئل ٍ استمبء ثْشُ ٍسی فؼبالًِ اًذیطِ
وشدُ ٍ حبغل آًشا دس لبلت عشحْب ٍ پیطٌْبدات ثِ سبصهبى اسائِ هی وٌٌذ ٍ ثذیي عشیك  ،یه ًظبم ّوفىشی ٍ ّن اًذیطی ثشای
سسیذى ثِ اّذاف سبصهبى ثَخَد هی آیذ  .ایي ًظبم وِ هجتٌی ثش اغل اًسبى هذاسی است  .ثشای افىبس ٍ خاللیت ّبی ولیِ اػضبی
سبصهبى اسصش لبئل است ٍ ثِ ػٌَاى یه ًظبم هغلَة ٍ وبس آهذ هذیشیتی ّن اص لحبػ ػولی آصهًَْبی هَفك خَد سا گزساًیذُ است
.
ًظبم پیطٌْبدات تىٌیىی است وِ اص عشیك آى هی تَاى ثِ یبفتِ ّبی رٌّی ٍ اًذیطِ سشهبیِ اًسبًی دس حل هسبئل ٍ ایدبد
سَاالت خذیذ ٍ ساُ حل ّبی ثْیٌِ  ،دس ساستبی فشٌّگ تغییش ٍ ثْسبصی هستوش سبصهبى دست یبفت  .ثِ ػجبست دیگش ً ،ظبم
پیطٌْبدّب  ،فشهبًجشی اص داًبیی ٍ ثِ گشدش اًذاختي اًذیطِ ٍ ثبالخشُ پشّیض اص تشٍیح سٍحیِ استجذاد ثِ سای است ٍ اص ایي سّگزس ،
سبصهبى آهبدگی ٍسٍدی ثِ دٍسُ ثلَؽ ٍتشٍیح سٍحیِ هطبسوت سا پیذا هی وٌذ .
ًظبم پیطٌْبدات  ،چیضی سا ثَخَد ًوی آٍسد ثلىِ ضشایظ سا فشاّن هی وٌذ تب وبسوٌبى اص عشیك تفىش  ،ثبسٍس گشدًذ ٍ سبصهبى ثِ
پیطشفت ّبی حیشت اًگیض ًبیل آیذ ًظبم پیطٌْبدات یه ًظبم اًسبًی ٍ هشدهی است ٍتبثؼی اص فشٌّگ سبصهبًی وبسوٌبى هی ثبضذ ٍ
ثبیذ ثب تَخِ ثِ فشٌّگ سبصهبى حبون ثش هدوَػِ عشاحی ٍ اخشا ضَد  .هْوتشیي سوي استمشاس ًظبم پیطٌْبدات  ،اػتمبد للجی ٍ
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پطتیجبًی خذی هذیشیت اسضذ اص اخشای ًظبم هی ثبضذ ثغَسیىِ اگش ایي اػتمبد ٍ پطتیجبًی دس سبصهبى اص عشف هذیشیت اسضذ تذاٍم
داضتِ ثبضذ  ،هَفمیت ًظبم تضویي هی گشدد ٍ دس غَست ػذم اػتمبد هذیشیت اسضذ  ،اخشای ًظبم دس سبصهبى تَغیِ ًوی گشدد .
ًظبم ًبهِ حبضش ثب ایي اّذاف تذٍیي گشدیذُ است ٍ دس آى سؼی ضذُ تب :
-1سػبیت ػذالت ( ػذم تَخِ ثِ خبیگبُ سبصهبًی پیطٌْبد دٌّذگبى ) دس خزة ًٍحَُ ثشسسی غَست پزیشد .
-2دس ػیي حبل وِ صهیٌِ هطبسوت افشاد سا دس ساُ حل یبثی فشاّن هی وٌذ اختیبسات ٍ هسئَلیت هذیشیت ّب ثِ ّیچ ٍخِ
تضؼیف ٍ یب هخذٍدش ًطَد .
-3ضشایظ سا ثشای تطَیك هبدی ٍ هؼٌَی پیطٌْبد دٌّذُ دس لجبل ػشضِ پیطٌْبد سبصًذُ فشاّن وٌذ .
 -4آًىِ فضب ٍ سیستوی ایدبد ضَد وِ دس آى هطبسوت ثشای توبهی وبسوٌبى فشاّن ثبضذ .

فصل اٍل  :کليات
هادُ  -1تعشیف ٍاژُ ّای کليذی
الف ) هشاسکت :
ػجبست است اص چبلطی رٌّی ٍ ػبعفی وِ افشاد سا ثش هی اًگیضد تب داٍعلجبًِ  ،ثشای تحمك اّذاف هَسد ًظش سبصهبى ّ ،وىبسی
ًوَدُ ٍ دس هسئَلیتْب ٍ ًتبیح حبغلِ سْین ضًَذ .
ب) هذیشیت هشاسکتی :
هذیشیت هطبسوتی یه ضیَُ یب سٍش هذیشیتی است وِ ثب تَخِ ثِ سغح آهبدگی وبسوٌبى  ،ثِ هٌظَس ایفبی ًمص حمیمی ایطبى
ثِ ػٌَاى ػضَ هفیذ ٍ هَثش سبصهبى  ،وبسوٌبى سا دس ّوِ فؼبلیت ّبی هشثَعِ هطبسوت دادُ ٍ اص تَاًبئیْبی ایطبى خْت اًدبم اهَس ٍ
ًیل ثِ اّذاف سبصهبًی ثْشُ هی گیشیذ .
ج) ًظام پيشٌْادات :
سیستن پیطٌْبدات اثضاسی است وِ اص عشیك آى هی تَاى ثب ایدبد سٍحیِ هطبسوت فشدی ٍ گشٍّی ثِ یبفتِ ّبی رٌّی ٍ اًذیطِ
ّبی ػظین اًسبًی دس حل هسبئل ٍ دستیبثی ثِ ساُ حل ّبی ثْیٌِ  ،دس ساستبی ثْجَد فشآیٌذّب ٍ ثْسبصی هستوش سبصهبى دست
یبفت .
ایي سیستن ثِ هٌظَس خلت هطبسوت وبسوٌبى  ،پیطٌْبدات سا دس خْت ػولىشد سبصهبى دسیبفت  ،وبسضٌبسی ٍ ثِ پیطٌْبدّبی
پزیشفتِ ضذُ خَایضی اّذاء ٍ آًْب سا دس خْت اخشا ثِ وویتِ سبختبس ٍ في آٍسی ّبی هذیشیتی خْت اسخبع ثِ ٍاحذ ّبی هشثَعِ
اسسبل هی ًوبیذ .
د) پيشٌْاد :
پیطٌْبد ػجبست است اص یه ًظش ٍ یبفتِ رٌّی وِ فشد ٍ یبگشٍّی ثِ هٌظَس ثْجَد ٍ یب ایدبد یه تغییش ٍ تحَل دس ساستبی
ثْیٌِ سبصی سًٍذ خبسی ثِ دٍس اص ولیِ تَلؼبت ضخػی هغشح هی وٌٌذ .

فصل دٍم  :اّذاف
هادُ ً : 2ظام پزیشش پيشٌْادات اّذاف صیش سا دًبال هی ًوایذ
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 -1تالش دس خْت ایدبد ضشایظ وبسی پَیب  ،سبصًذُ ثب ّذف سشػت ثخطیذى ثِ سًٍذ سضذ ٍ دستشسی ثِ اّذاف داًطگبُ ثب
هطبسوت وبسوٌبى .
 -2ثْجَد هستوش اهَس هحَلِ  ،وبّص ّضیٌِ ّب ٍ فشآیٌذّبی ػولیبتی  ،افضایص سضبیتوٌذی ضغلی ٍ ایدبد اًگیضش ٍ سفغ
هطىالت سبصهبى ثب ثْشُ گیشی اص ًظشات ٍ آساء وبسضٌبسی
 -3افضایص حس ٍفبداسی سبصهبًی دس وبسوٌبى ٍ ّوسَ ًوَدى افىبس وبسوٌبى ثب اّذاف سبصهبى
 -4ضٌبسبیی افىبس ٍ سٍحیبت وبسی وبسوٌبى خْت ضٌبخت ٍتوبیض افشاد خَش فىش  ،خالق ٍ ػاللوٌذ اص سبیشیي ٍ ایدبد صهیٌِ
 -5اسج ًْبدى ثِ ضخػیت ٍخَدی اًسبًْب  ،دلپزیش وشدى هحیظ وبس ٍ افضایص اػتوبد ثِ یىذیگش ٍ تمَیت سٍحیِ ّوىبسی ٍ
وبس گشٍّی .
 -6ایدبد فشغت ثشای ّوىبساى دس ضٌبخت  ،پشٍسش ٍ تمَیت استؼذاد ٍ تَاًبئیْبی خَد .
 -7افضایص حس هسئَلیت پزیشی ٍ افضایص ثْشُ ٍسی .

فصل سَم  :اسکاى ٍ ساصهاى اجشایی
هادُ ً : 3ظام پزیشش ٍ بشسسی پيشٌْادات شاهل اسکاى صیش هی باشذ :
 - 1وویتِ ًظبم پیطٌْبدات
 - 2دثیش خبًِ وویتِ
 - 3وبسضٌبسبى ثشسسی وٌٌذُ پیطٌْبدت

هادُ  : 4کويتِ ی ًظام پيشٌْادات :
تشویت وویتِ ی ًظبم پیطٌْبدات ّوبى تشویت اػضب وویتِ تخػػی ضبهل یه ًفش هسئَل ٍ ً...فش ػضَ هی ثبضٌذ وِ اص ثیي
دست اًذسوبساى ٍ افشاد غبحت ًظش ( ثب هذسن حذالل لیسبًس ) ثب تَخِ ثِ ضَاثظ وویتِ سبختبس ٍ في آٍسی ّبی هذیشیتی
اًتخبة هی ضًَذ .
تجػشُ  : 1اثالؽ هسئَل ٍاػضبی وویتِ تَسظ سئیس وویتِ سبختبس ٍ في آٍسی ّبی هذیشیتی غبدس خَاّذ ضذ .
تجػشُ  : 2خلسبت وویتِ ثب تَخِ ثِ ًیبص ٍ حتی االهىبى یه خلسِ دس ّش دٍ هبُ هی ثبضذ .
تجػشُ  : 3خلسبت وویتِ ثب حضَس ًػف ثؼالٍُ یه ول اػضبء سسویت داسد .
تجػشُ  : 4هػَثبت وویتِ ثب سای ًػف ثؼالٍُ یه ول اػضبء داسای اػتجبس است .
تجػشُ  : 5هذت ػضَیت ّش یه اص اػضبء دٍ سبل است .

هادُ ٍ : 5ظایف کويتِ ی ًظام پزیشش ٍ بشسسی پيشْادات شاهل :
-1ثبصًگشی  ،تٌظین ٍ تبییذ ضیَُ ًبهِ ًظبم پزیشش ٍ ثشسسی پیطٌْبدات ٍ دیگش دستَس الؼول ّبی داخلی ٍ هَسد ًیبص وویتِ ٍ
اسخبع ثِ وویتِ سبختبس ٍ في آٍسی ّبی هذیشیتی خْت تػَیت .
تجػشُ  :ثشای ثشسسی ٍ تػَیت پیطٌْبدات تب سمف ضص ًفش وبفی ٍ تػَیت یطٌْبدات ثب ًػف ثؼالٍُ یه اػضبء ضص ًفشُ هی
تَاًذ هَسد لجَل ثبضذ  ( .وِ حذالل چْبس سای خَاّذ ثَد )
 -2اًتخبة ٍ تْیِ فْشست وبسضٌبسبى ٍ هتخػػیي ٍ تؼییي گشٍُ ّبی وبسضٌبسی ثشای ثشسسی ػلوی  ،فٌی ٍ اخشایی
پیطٌْبدّبی دسیبفت ضذُ
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 -3دسیبفت  ،ثجت  ،سسیذگی ٍ پزیشش یب سد پیطٌْبدّب ٍ پبسخ دادى ثِ پیطٌْبد دٌّذگبى ٍ پیگیشی اخشای پیطٌْبدّبی
دسیبفت ضذُ
-4تذٍیي فؼبلیتْبی تجلیغی ثشای هؼشفی فؼبلیتْبی وویتِ
-5تذٍیي فشآیٌذّبی پزیشش ٍ ثشسسی پیطٌْبدّبی دسیبفت ضذُ
-6تؼییي اٍلَیت ّبی پیطٌْبدات  ،دس سغح داًطگبُ
-7تػوین گیشی دس هَسد پیطٌْبد ّبی وبسضٌبسی ضذُ ٍ ستجِ ثٌذی

هادُ  : 6دبيشخاًِ ًظام پيشٌْادّا :
دثیشخبًِ ضبهل هسئَل وویتِ ٍ حتی الومذٍس یه ًفش وبسضٌبس هی ثبضذ .

هادُ ٍ. : 7ظایف دبيشخاًِ بِ ششح ریل هی باشذ :
-1سسیذگی ٍ پیگیشی اهَس هشثَط ثِ سبیت
-2اعالع سسبًی دس هَسد ًظبم پیطٌْبدات
-3خوغ آٍسی  ،دسیبفت  ،ثجت  ،ضجظ ٍ عجمِ ثٌذی پیطٌْبدات
-4ثشسسی اٍلیِ ٍ ساٌّوبیی پیطٌْبد دٌّذگبى ٍ ثشلشاسی استجبط دس خْت اغالح ٍ تىویل پیطٌْبدّبی آًبى دس غَست ًیبص
 -5اسائِ ٍ اسخبع پیطٌْبدات ثِ گشٍُ وبسضٌبسی ثشسسی ٍ پزیشش پطٌْبد ٍ حضَس دس خلسبت ٍ اًدبم اهَس دثیشخبًِ ای وویتِ
ّ-6وبٌّگی الصم ثشای تطىیل خلسبت گشٍُ وبسضٌبسی  ،ثشسسی ٍ پزیشش پیطٌْبد ٍ حضَس دس خلسبت ٍ اًدبم اهَس دثیشخبًِ
ای وویتِ
-7اػالم ًتبیح ثشسسی پیطٌْبدات ثِ پیطٌْبد دٌّذگبى
-8اػالم ًتبیح پیطٌْبدات دسیبفتی ثِ ولیِ وبسوٌبى
-9تٌظین ٍ اثالؽ غَست خلسبت وویتِ ی ًظبم پیطٌْبدات
-10اسائِ گضاسش ػولىشد گشٍُ وبسضٌبسی ثِ هشاخغ ثبالتش
-11پیگیشی هػَثبت وویتِ ی ًظبم پیطٌْبدات
 -12ایدبد استجظ هستوش ٍ پَیب ثب سبیش وویتِ ّبی وویتِ سبختبس ٍ في آٍسی ّبی هذیشیتی ٍایدبد ضشایظ اخشای پیطٌْبدّبی
هػَة
-13اًدبم سبیش اهَس هحَلِ وِ اص عشف وویتِ اثالؽ هی ضَد
-14دسیبفت اػتشاضبت احتوبلی پیطٌْبد دٌّذگبى ٍ اسائِ پبسخ پس اص عشح آى دس خلسِ وویتِ اغلی
-15فشاخَاى اٍلَیت ّبی پیطٌْبدات دس ّش سبل پس اص تذٍیي تَسظ وویتِ
 -16ثِ سٍص ًگْذاضتي ثبًه اعالػبتی هشثَط ثِ سَاثك پیطٌْبدات خْت تْیِ آهبس ٍ گضاسش ّبی هشثَعِ ٍ اعالع سسبًی
هغلَة
 -17اسائِ گضاسش اص چگًَگی پیطشفت اخشای عشح ّب
 -18ثشگضاسی خلسبت ثش حست دستَس وبس وویتِ
هادُ  : 8کاسشٌاساى بشسسی کٌٌذُ پيشٌْادات
اسصیبثی پیطٌْبدّبی اسائِ ضذُ دس هَضَػبت هتفبٍت تَسظ وبسضٌبسبى ثب تَخِ ثِ دستَسالؼول ّبی وویتِ اًدبم هی ضَد .
تجػشُ  : 1اًتخبة وبسضٌبسبى ثِ پیطٌْبد ٍاحذّبی اخشائی ٍ تأئیذ وویتِ ًظبم پیطٌْبدات اًدبم هی ضَد .
تجػشُ  : 2ضشایظ وبسضٌبس ثِ ضشح ریل هی ثبضذ :
 – 1داسا ثَدى تحػیالت داًطگبّی هشتجظ یب تدشثِ وبسی هشتجظ حذالل  5سبل
 – 2ضشوت دس ثشًبهِ ّبی آهَصضی اسائِ ضذُ تَسظ وویتِ پیطٌْبدات
 – 3حتی االهىبى خضٍ وبسوٌبى ثبضذ .
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تجػشُ  : 3وویتِ ًظبم پیطٌْبدات هی تَاًذ ثش حست ًیبص ثِ تؼییي ٍ اًتخبة وبسضٌبسبى هَسد ًظش اص داخل ٍ خبسج حَصُ
داًطگبُ الذام ًوبیذ .
تجػشُ  : 4هحَسّبی وبسضٌبسی وِ وبسضٌبسبى هی تَاًٌذ دس لبلت آى ثب ثشًبهِ ّوىبسی ًوبیٌذ ضبهل هَاسد ریل هی ثبضذ :
 – 1اداسی هبلی
 – 2ثْذاضتی دسهبًی
 – 3وطبٍسصی
 – 4اهَس اختوبػی
 – 5فٌی هٌْذسی
 – 6آهبس ٍ فٌبٍسی اعالػبت
 – 7خذهبت
 – 8آهَصضی پژٍّطی
 -9فشٌّگی
هادُ  : 9ششح ٍظایف گشٍُ ّای کاسشٌاسی
 – 1ثشسسی پیطٌْبد
 – 2اخز اعالػبت الصم اص هٌبثغ هَثك سبصهبى خْت ثىبسگیشی دس ثشآٍسدّبی وبسضٌبسی
 – 3تؼییي صهیٌِ تخػػی پیطٌْبد
 – 4تأئیذ یب سد تَخیِ فٌی ٍ التػبدی عشح
 – 5اسصیبثی ٍ تؼییي ًوشُ ٍ اػالم ًظش  ،ثب تَخِ ثِ خذٍل اهتیبصات پیطٌْبدّب
هادُ : 10
سٍش اخشایی ًظبم پیطٌْبدات ثش اسبس استفبدُ اص سبیت داًطگبُ یب سبهبًِ تحت ٍة هی ثبضذ .
هادُ  : 11فشآیٌذ اسائِ ی پيشٌْاد :
پیطٌْبد دٌّذُ پس اص ٍسٍد ثِ سبهبًِ  pishnahad.rums.ac.irیب ثِ سبیت داًطگبُ  ،پیطٌْبدات خَد سا عی هشاحل
صیش ثجت هی ًوبیذ:
الف  :پیطٌْبد دٌّذُ ػٌَاى پیطٌْبد – ضشح ٍضؼیت هَخَد – هضایبی سٍش پیطٌْبدی ٍ هطخػبت خَد یب گشٍُ سا ٍ ّوچٌیي
ٍاحذ هشتجظ ثب هَضَع پیطٌْبد سا ٍاسد سیستن هی ًوبیذ .
ة  :یه ضوبسُ سّگیشی خْت پیگیشی تَسظ سبهبًِ ثِ فشد اػالم هی ضَد .
ح  :پیطٌْبد تَسظ وبسضٌبس هشثَعِ دسیبفت هی گشدد.
ج  :وویتِ تخػػی دس هؼبًٍت هشثَعِ تطىیل ٍ پیطٌْبد ثشسسی هی گشدد.دس غَست تبییذ ،پیطٌْبد ثِ وویتِ هشوضی اسسبل
هی گشدد ٍ.دس غَست ػذم تبییذ ٍ یب ًیبص ثِ اغالح ٍ تىویل هستٌذات  ،هشاتت ثِ پیطٌْبد دٌّذُ ػَدت هی گشدد.دس ساثغِ ثب ػذم
تبئیذ  ،پیطٌْبد دٌّذُ هی تَاًذ دس غَست توبیل فشم اػتشاؼ هَخَد دس سبهبًِ سا ثؼذ اص ػذم تبئیذ  ،تىویل ٍ ثِ وبسضٌبس هشثَعِ
اسسبل وٌذ.
د :دس غَستی وِ پیطٌْبد دس وویتِ هشوضی هَسد تػَیت لشاس گیشد ثب تَخِ ثِ سغح آى خْت اًدبم همذهبت اخشا ثِ وویتِ
هشتجظ اسسبل هی گشدد .اثالؽ اػغبی پبداش عجك ضیَُ ًبهِ دس وویتِ هشوضی غبدس هی گشدد .دس غَست ػذم تػَیت  ،هشاتت ثب
روش دالیل ثِ پیطٌْبد دٌّذُ اػالم هی گشدد.
ُ  :پیطٌْبدات دس چْبس سغح وطَسی  ،داًطگبُ  ،هؼبًٍت ٍ ٍاحذّب اسائِ هیگشدد وِ پس اص ثجت دس سبهبًِ لبثل پیگیشی است .
تجػشُ  : 1پیطٌْبد وطَسی پس اص اسصیبثی دس وویتِ هشوضی پیطٌْبدات ٍ تأئیذ ٍ اخز هضایبی الصهِ دس غَست احشاص ضشایظ
داًطگبّی  ،ثِ ٍصاست ثْذاضت هٌتمل خَاّذ ضذ .

5

ضبیبى روش است هطخػبت پیطٌْبد دٌّذُ تب ثؼذ اص تؼییي پبداش ثشای ّیچ وس خض وبسضٌبس هشثَعِ ٍ دثیش وویتِ
پیطٌْبدات لبثل ضٌبسبیی ًوی ثبضذ .

فصل چْاسم  :سيستن پشداخت پاداش
پشداخت پبداش ثشای خجشاى خذهت پیطٌْبد دٌّذُ ثِ سبصهبى است ٍ ٍی سا تطَیك ٍ تشغیت ًوَدُ ٍ ایي احسبس سا دس اٍ ثِ
ٍخَد هی آٍسد وِ اص صحوتص لذسداًی ضذُ است ٍ ّوچٌیي دیگش ّوىبساى سا ثشهی اًگیضاًذ تب دس ًظبم پیطٌْبدّب هطبسوت ًوبیٌذ
.
هادُ  : 12ششایط ٍ کيفيت اعطای پاداش :
 – 1هتٌبست ثب پیطٌْبد ثبضذ .
 – 2ثِ هَلغ ٍ حتی الومذٍس دس حضَس دیگشاى اػغبء ضَد .
 – 3اص پبداش ّبی هبدی ٍ هؼٌَی تَأم استفبدُ ضَد .
ً – 4حَُ هحبسجِ پبداش ثشای پیطٌْبد دٌّذُ هطخع ثبضذ .
 – 5پشداخت پبداش ّب ثغَس هستوش اعالع سسبًی ضَد .
هادُ  : 13پيشٌْادّای شاهل هَاسد ریل  ،قابل قبَل ًوی باشذ
پیطٌْبدّبی تىشاسی ( لجالً تَسظ دیگشاى اسائِ ضذُ )
ثیبى تدشثیبت لجلی دستگبُ
خبسج اص هأهَسیت ٍ فلسفِ ٍخَدی داًطگبُ
پیطٌْبدّبی هجْن
وپی ثشداسی اص عشح ّبی دیگشاى
دسخَاست ّبی ضخػی
اًتمبد یب ضىبیت ثذٍى اسائِ ساُ حل
ػذم لبثلیت اخشایی
خضٍ ضشح ٍظبیف دستگبُ
هادُ  : 14هحَسّای اسائِ پيشٌْادات هی تَاًذ دس هَسد هَضَعات ریل باشذ :
 – 1ثْجَد ویفیت ٍ افضایص ثْشُ ٍسی
 – 2افضایص ایوٌی
 – 3وبّص ضبیؼبت
 – 4وبسآفشیٌی
 – 5ثْجَد اهَس سفبّی وبسوٌبى
 – 6دسآهذ صایی
 – 7غشفِ خَیی
 –8سضبیت اسثبة سخَع
 – 9افضایص اًگیضش
 – 10ثْجَد سٍاثظ اًسبًی
 -11هْبست ّبی فٌی
 – 12سبیش پیطٌْبدات هشتجظ ثب ٍظبیف ٍ سسبلت داًطگبُ
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هادُ  : 15ضَابط اسصیابی ٍ پشداخت پاداش
اسصیبثی ٍ اهتیبصدّی پیطٌْبدّبی پزیشفتِ ضذُ ثش اسبس ضبخع ّبی خذٍل ریل اًدبم هی پزیشد
سدیف

عَاهل اسصیابی

تَضيحات

حذاکثش اهتياص

1

چگًَگی اسائِ پیطٌْبد

اسائِ تَضیحبت ٍ هستٌذات الصم ثِ غَست هٌغمی

10

2

لبثلیت اخشا

ساّىبس اخشایی اسائِ ضذُ تَسظ پیطٌْبد دٌّذُ خبهغ ٍ
لبثل اخشا دس یه دٍسُ صهبًی هٌغمی ثبضذ

10

3

گشٍّی ثَدى پیطٌْبد

گشٍّی حبلتی است وِ پیطٌْبد دٌّذگبى ثیص اص یه
ًفش ّستٌذ

5

4

پیص ثیٌی هیضاى تأثیش پیطٌْبد

هیضاى غشفِ خَیی  ،افضایص سَد ٍ سضبیتوٌذی

25

5

داهٌِ ضوَل

پیطٌْبد هی تَاًذ دس استجبط ثب سبیش ٍاحذّب ًیض لبثل
اخشا ثبضذ

15

6

خاللیت ٍ ًَآٍسی دس اسائِ پیطٌْبد

پیطٌْبد ثیبًگش یه ًَع ًگشش ًَ ٍ ساّىبس خذیذ ثبضذ

35

خوغ

100

خوغ اهتیبصات

ػَاهل اسصیبثی خذٍل پیطٌْبدات اغلی تَسظ خذاٍل صیش اسصیبثی ٍ اهتیبص آًْب هطخع هی ضَد :

 تَضیح (ػبلی 5 :ثسیبس خَة:
چگًَگی تْیِ ٍ اسائِ پیطٌْبد :

 4خَة:

 3هتَسظ:

 2ضؼیف:

سدیف

ضبخع

ٍصى

1

ػٌَاى وبهل ٍ هتٌبست

0/25

2

ثیبى ٍضغ هَخَد

0/5

3

اسائِ ساُ حل ّبی ٍ ثیبى ٍیژگی ّبی سا حل پیطٌْبدی

0/75

4

ثیبى ٍاضح هطىل

0/5

ػبلی

)1
ثسیبس
خَة

خَة

هتَسظ

ضؼیف

سَْلت دس اخشا:
سدیف

ضبخع

ٍصى

1

هٌغمی ثَدى صهبى اخشا

0/5

2

هٌبثغ (اًسبًی -هبلی -تدْیضات)

3

لَاًیي ٍ همشسات

ػبلی

ثسیبس
خَة

1
0/5

ًَع پیطٌْبد اص ًظش فشدی یب گشٍّی ثَدى :
سدیف

اهتیبص

ًحَُ اهتیبص دّی

تؼذاد افشاد

3

یه ًفش  – 1دٍ ًفش  – 2ثیطتش اص دٍ ًفش 3
7

خَة

هتَسظ

ضؼیف

سْن هطبسوت

سْن ًبهسبٍی  – 1سْن هسبٍی 2

2

پیص ثیٌی هیضاى تبثیش پیطٌْبد :
ضبخع

ٍصى

افضایص دس آهذ

2

وبّص ّضیٌِ

1

سضبیتوٌذی

2

ثسیبس
خَة

ػبلی

هتَسغِ

خَ

ضؼیف

ة

داهٌِ ضوَل دس سبیش ٍاحذ ّب :
سدیف

داًطگبُ

هؼبًٍت

ٍاحذ

داهٌِ ضوَل

15

10

5

ضشیت آیتن ّبی ضص گبًِ

100

70

50

خاللیت ٍ ًَآٍسی دس اسائِ پیطٌْبد :
سدیف

ضبخع

ٍصى

1

ًَآٍسی

3

2

دسن ًیبص

2

3

حل هطىل

2

ثسیبس
ػبلی
خَة

خَة هتَسظ ضؼیف

هادُ  : 16تعييي پاداش  :پاداش ّا بش طبق جذٍل تعييي پاداش تعييي ٍ بِ ششح صیش پشداخت هی گشدد :
الف – داهٌِ اهتیبس

ب -ضشیت

حبغل (سیبل)

1-100

25000

الف*ب= پبداش

تجػشُ  : 1پبداش پیطٌْبد دٌّذُ دس غَست تػَیت ،ثش اسبس آییيًبهِ ًظبم پیطٌْبدات پشداخت هیگشدد .
تجػشُ  : 2دس غَست اخشای پیطٌْبد تَسظ ٍاحذ هشثَعِ ثش اسبس تَافك وویتِ اخشائی ٍ هذیش اسضذ ٍاحذ هی تَاى اص ػَاهل
اخشائی پیطٌْبد تمذیش ثِ ػول آٍسد .
تجػشُ  : 3سبلیبًِ سضذ تَسم دس ضشیت سیبلی تأثیش خَاّذ داضت وِ هشاتت دس وویتِ هشوضی پیطٌْبدات تؼییي ٍ خْت تأئیذ
اخشائی ثِ وویتِ سبختبس ٍ في آٍسی ّبی هذیشیتی اسخبع خَاّذ ضذ .
تجػشُ  : 4ثب تَخِ ثِ هیضاى تأثیش گزاسی پیطٌْبد ٍ هَاسد خبظ وویتِ هشوضی هی تَاًذ ًسجت ثِ اًدبم پیطٌْبد پبداش ثِ
هیضاى ثبالتش اص سمف اهتیبص دّی الذام ًوبیذ وِ دس غَست تأئیذ وویتِ سبختبس ٍ في آٍسی ّبی هذیشیتی لبثلیت پشداخت خَاّذ
داضت .
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تجػشُ  : 5اهتیبص دّی دس سغَح وبسضٌبسی هغبثك خذٍل ریل اًدبم ٍ سپس دس وویتِ هشوضی هَسد اسصیبثی ًْبیی لشاس خَاّذ
گشفت .

سدیف

ػَاهل اسصیبثی

تَضیحبت

حذاوثش

1

چگًَگی اسائِ پیطٌْبد

اسائِ تَضیحبت ٍ هستٌذات الصم ثِ
غَست هٌغمی

10

2

لبثلیت اخشا

ساّىبس اخشایی اسائِ ضذُ تَسظ
پیطٌْبد دٌّذُ خبهغ ٍ لبثل اخشا
دس یه دٍسُ صهبًی هٌغمی ثبضذ

10

3

گشٍّی ثَدى پیطٌْبد

گشٍّی حبلتی است وِ پیطٌْبد
دٌّذگبى ثیص اص یه ًفش ّستٌذ

5

4

پیص ثیٌی هیضاى تأثیش پیطٌْبد

هیضاى وبّص ّضیٌِ  ،افضایص سَد
ٍ سضبیتوٌذی

25

5

داهٌِ ضوَل

پیطٌْبد هی تَاًذ دس استجبط ثب
سبیش ٍاحذّب ًیض لبثل اخشا ثبضذ

15

6

خاللیت ٍ ًَآٍسی دس اسائِ
پیطٌْبد

پیطٌْبد ثیبًگش یه ًگشش یب
ساّىبس خذیذ ثبضذ

35

خوغ

100

خوغ اهتیبصات

اهتیبص پیطٌْبدی
وبسضٌبس

اهتیبص هػَة
وویتِ

تجػشُ  : 6پیطٌْبدات ثش اسبس اهتیبص وست ضذُ هی تَاًذ هطوَل پبداش ٍ تطَیك ریل ثبضذ :
سد

اهتیبص

پبداش ًمذی

تطَیك ثب دسج دس پشًٍذُ پشسٌلی

یف
1

پیطٌْبد دٌّذُ ثشتش

*

*

2

70-100

*

*

3

50-69

*

*

4

21-49

*

*

5

1-20

سپبسگضاسی وتجی ٍ پبداش غیش ًمذی تب سمف  200.000سیبل

*

هادُ  : 17شيَُ پشداخت پاداش بِ کاسشٌاساى :
پبداش وبسضٌبسبى ثش اسبس خذٍل ریل هحبسجِ هیگشدد .
هَضَع

اهتیبص

دسخِ تخػػی ثَدى وبس

10-50

سشػت دس وبس ثشسسی

5-25

دلت دس وبس ثشسسی

5-25

پبداش

 100اهتیبص * ضشیت سیبلی

ضشیت سیبلی
2000

9

تمذیش دس هدبهغ
ػوَهی

ایي دستَسالؼول دس  4فػل  17 ،هبدُ ٍ  17تجػشُ تٌظین ٍ دس تبسیخ  .../../..ثِ تأئیذ وویتِ سبختبس ٍ في آٍسی ّبی هذیشیتی
سسیذُ ٍ ّش گًَِ تغییش  ٍ ،یب اغالح هَاد ٍ تجػشُ ّب ثِ پیطٌْبد ًظبم پزیشش ٍ ثشسسی پیطٌْبدات داًطگبُ خَاّذ ثَد .
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