شماره :

اترخي :

ويپست :
« استانداردهاشهرهاراهوشمندترميكند»
ًبم ٍاحذ تَليذي:
آدسع:

تلفي:

ًبم هحلَل (وبال /خذهبت):

سؿتِ كٌؼتي:

ػٌَاى ٍؿوبسُ اػتبًذاسدهلي هحلَل هَسد اسصيبثي:

رديف

امتياز

شرحعواملارزيابي

1

اػتوشاس پشٍاًِ وبسثشد ػالهت اػتبًذاسدهحلَل هَسد اسصيبثي (حذاوثش  10اهتيبص)

2

ًذاؿتي ًَالق ػوذُ ثِ اػتٌبد ثشگِ ّبي آصهَى هغبثك ثبسٍؽ اخشايي (حذاوثش  10اهتيبص)
اػتوشاسحفظ ٍيظگيْبي ويفي هحلَل ٍ ًذاؿتي ًَالق خضيي هغبثك ثب سٍؽ اخشايي (حذاوثش  9اهتيبص)

3

گَاّيٌبهِ ّبي سػوي ػيؼتن هذيشيت ( ثِ اصاي ّشگَاّيٌبهِ  4اهتيبص  ،حذاوثش 12اهتيبص)

4

اسايِ هذاسن هؼتجش ٍثِ سٍص دسخلَف سػبيت اػتبًذاسدّبي هلشف ثْيٌِ اًشطي هغبثك ثب سٍؽ اخشايي ( 5اهتيبص)
تبييذ كالحيت

آصهبيـگبُ ّوىبس ثشاػبع سٍؽ اخشايي ( 4اهتيبص)

5

آصهبيـگبُ ّوىبس

گَاّي پزيشؽ دسخَاػت كذٍسگَاّي ًبهِ (17025اسػبل ًبهِ سػوي) ( 5
اهتيبص)

( تٌْبيىي اصهَاسد
)

آصهبيـگبُ ّوىبس ثشاػبع اػتبًذاسد 10( 17025اهتيبص)

6

هيضاى فؼبليتْبي آهَصؿي ٍاحذ هغبثك ثب سٍؽ اخشايي (حذاوثش 10اهتيبص)

7

اػتوشاسحضَس ٍ آهَصؽ هؼٍَليي وٌتشل ويفيت هغبثك ثب سٍؽ اخشايي (حذاوثش  10اهتيبص)

8

استمب ػغح تىٌَلَطي ٍ چگًَگي سٍؽ ػبخت ٍ تَليذ هغبثك ثب سٍؽ اخشايي ( حذاوثش  10اهتيبص)

9

ًتبيح وبسّبي تحميمبتي هغبثك ثب سٍؽ اخشايي (حذاوثش  14اهتيبص)

10

خوغ ول (حذاوثش  100اهتيبص)

حذاوثش 10اهتيبص

ًبم ًٍبم خبًَادگي سييغ اداسُ اخشاي اػتبًذاسداػتبى

ًبم ًٍبم خبًَادگي هذيش ول اػتبًذاسداػتبى

تبسيخ ٍاهضب:

تبسيخ ٍاهضب:
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اػتوشاس دس حفظ پشٍاًِ وبسثشد ػالهت اػتبًذاسد (ػذم تؼليك ٍ يب اثغبل) (ّشػبل يه اهتيبص ٍ حذاوثش  10اهتيبص)
اًغجبق ثب ٍيظگيْبي اػتبًذاسد ّب ثِ اػتٌبد ًتبيح آصهَى( .حذاوثش  19اهتيبص)
الف) ثِ اصاي ّشًمق ػوذُ وؼش  5اهتيبص ( .حذاوثش يه ًمق ػوذُ )
ة) ثِ اصاي ّشًمق خضيي وؼش  3اهتيبص ( .حذاوثش ً 3مق خضيي ) ( حذاوثش  9اهتيبص)
يبدآٍسي  : 1دسكَست ٍخَد يه ًمق ثحشاًي ٍيب دًٍمق ػوذُ ٍيب چْبسًمق خضيي دسعَل دٍسُ اسصيبثي ٍ ،احذهزوَساصؿشوت دسفشآيٌذ اًتخبة ٍاحذ
ًوًَِ حزف هي گشدد .يبدآٍسي  : 2حذالل  4ػشي ًتيدِ آصهَى ثشسػي ٍ اسػبل گشدد.
داساثَدى گَاّيٌبهِ ّبي سػوي ػيؼتن هذيشيت هؼتجش دس ػغح هلي ٍ ثيي الولليّ( .شگَاّي ًبهِ  4اهتيبص حذاوثش  12اهتيبص)
يبدآٍسي :گَاّيٌبهِاي وِ هذت اػتجبس چٌذػبلِ داؿتِ ٍ اص تبسيخ كذٍس آى ًيض يه ػبل گزؿتِ ثبؿذ الصم اػت تب هذاسن تبييذ هويضي هشالجتي آى ،ثِ
هٌظَس كحِ گزاسي اػتجبس ثِ سٍص ،ثِ ّوشاُ گَاّيٌبهِ اكلي اسػبل گشدد.
ؿبخق اًشطي ،دسكَستي وِ يىي اصؿشايظ صيش سا داسا ثبؿذ 5 ( .اهتيبص):
الف ) ٍاحذّبي تَليذي ػبصًذُ تدْيضات اًشطي ثشوِ ستجِ اًشطي تؼييي ؿذُ تَػظ هَػؼِ ثشاي هحلَل تَليذي هَسد ًظش اص ستجِ  Bووتش ًجبؿذ .
ة ) هؼيبس هلشف اًشطي حشاستي ٍ الىتشيىي فشآيٌذ ٍاحذ هَسد ًظش دسحذ هؼيبسّبي تؼييي ؿذُ دس اػتبًذاسد هشثَط ثبؿذ .
يبدآٍسي  :كشفبً هذاسن هَسد تبييذ ؿشوتْبي ثبصسػي فٌي هشثَط ،هالن خَاّذ ثَد .
دسخلَف آصهبيـگبّْبي ّوىبس كشفبً ثِ يىي اص ؿشايظ صيش اهتيبص تؼلك هيگيشد:
الف ) داساثَدى گَاّي ًبهِ تبييذ كالحيت آصهبيـگبُ ثشاػبع سٍؽ اخشايي هَػؼِ  4 ( .اهتيبص)
ة) داساثَدى گَاّي پزيشؽ دسخَاػت كذٍسگَاّي ًبهِ  17025تَػظ هشوض هلي تبييذ كالحيت ايشاى  5 ( .اهتيبص)
ج ) داساثَدى گَاّيٌبهِ تبييذ كالحيت آصهبيـگبُ ثشاػبع اػتبًذاسد 17025اص هشاخغ اػتجبسدّي هلي ٍ ثيي الوللي هؼتجش  10( .اهتيبص)
5
هيضاى فؼبليتْبي آهَصؿي هَثش دس ساػتبي ثْجَد ويفيت هحلَل ٍ ػيؼتن ّبي هذيشيت ويفيت ثشاػبع هتَػظ ػشاًِ آهَصؽ ( .ثِ اصاي ّشًفش
(/5هتَػظ ػشاًِ آهَصؽ=اهتيبص) (ول ًيشٍي اًؼبًي/ول ػبػت
ػبػت ،يه اهتيبص ،حذاوثش  10اهتيبص)
آهَصؽ=هتَػظ ػشاًِ آهَصؽ)
يبدآٍسي  :اسايِ تمَين آهَصؿي ثِ ّوشاُ وٌتشل هذاسن ٍ هؼتٌذات سػوي اص لجيل تلَيش لشاسدادّبي آهَصؿي ٍ همبيؼِ دٍسُ ّبي ثشگضاسؿذُ ثب تمَين
آهَصؿي ثِ اداسات ول اػتبى هشثَط دسعَل دٍسُ اسصيبثي.
اػتوشاس حضَس ٍآهَصؽ هؼئَليي وٌتشل ويفيت ( حذاوثش  10اهتيبص ) :
20ػبػت 1
ة) آهَصؽ هشتجظ ٍهلَة هَػؼِ دسعَل اسصيبثي ثِ اصاي ّش
الف) ثِ اصاي ّشػبل حضَس  0/5اهتيبص ( حذاوثش 3اهتيبص ).
ج) اسايِ گَاّي ًبهِ تبييذ كالحيت هؼئَل وٌتشل ويفيت ثِ ّوشاُ اسايِ هذاسن ػبثمِ وبس لجلي هؼئَل وٌتشل
اهتيبص  ( .حذاوثش  3اهتيبص)
ويفيت دس وبسخبًِاي ديگش ثِ اصاي ّشػبل  0/4اهتيبص( .حذاوثش 4اهتيبص)
استمب ػغح تىٌَلَطي ٍ چگًَگي سٍؽ ػبخت ٍ تَليذ وِ هٌدش ثِ هَاسدي ًظيش افضايؾ ويفيت ،تَليذ اًجَُ ،وبّؾ ليوت توبم ؿذُ ،وبّؾ ضبيؼبت،
خلَگيشي اص دٍثبسُ وبسي هي گشدد ثب اسايِ هذاسن ٍهؼتٌذات ثِ اداسُ ول اػتبى ( حذاوثش 10اهتيبص)
يبدآٍسي  :اهتيبص ثٌذ  8دسؿَساي ساّجشدي ثشسػي ٍكحِ گزاسي هي ؿَد .
داسا ثَدى هذاسن ٍ ؿَاّذ دال ثش اًدبم وبس تحميمبتي هشتجظ ثب استمب ويفيت سؿتِ كٌؼتي هَسد ًظش دسعَل دٍسُ اسصيبثي 14 ( .اهتيبص)
 تذٍيي اػتبًذاسدّبي وبسخبًِ اي ثجت ؿذُ ( ثِ اصا ّشاػتبًذاسد يه اهتيبص ٍحذاوثش  3اهتيبص) ثجت اختشاع هشتجظ ( حذاوثش  2اهتيبص ) هـبسوت فؼبل دس تذٍيي ٍ تدذيذًظش اػتبًذاسدّبي هلي ،هٌغمِاي ٍيب ثيي الوللي ( ثِ اصاّشاػتبًذاسديه اهتيبص ٍحذاوثش تب 3اهتيبص) چبح همبالت ثِ كَست يىي اصهَاسد صيش( حذاوثش  6اهتيبص)الف) چبح همبلِ دسهدالت ػلوي ٍ پظٍّـي هؼتجش وِ تَػظ ٍصاست ػلَم هؼشفي ؿذُ ثبؿذ ثِ اصا ّشهمبلِ  2اهتيبص هحؼَة هيگشدد.
ة ) همبلِ ػلوي پظٍّـي ًوبيِ ؿذُ دس ( )I.S.C( ٍ )I.S.Iثِ اصاّشهمبلِ  3اهتيبص هحؼَة هيگشدد.
يبدآٍسي  :توبم هَاسد فَق الزوش دسكَستي اهتيبصات سا وؼت هي ًوبيذوِ ثب ػٌَاى ٍاحذتَليذي هَسد اسصيبثي ٍدسعَل دٍسُ اسصيبثي ثِ ثجت سػيذُ ثبؿذ .
يبدآٍسي  :توبم گَاّيٌبهِ ّبٍهذاسن اسػبلي دساستجبط ثب هَاسد روشؿذُ اص ًظش تبسيخ اػتجبس آى هذسن ،ثبيذ داساي اػتجبس ثِ سٍص ثبؿذ .
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