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فرم استاًداردسازي ٍ اهتياز دّي

رديف
1

ٍاحستكىيل وويتِ اجطايي تحَل ازاضي : پرسش ارزشيابي

اتالؽ اػضاي وويتِ، تكىيل هؿتوط جلؿات وويتِ ي اجطايي،   :ًحَُ هحاسبِ يا شَاّد

هصَتات جلؿات واضگطٍُ

استاًدارد
وويتِ اجطايي 

ًساضز

اػضاي وويتِ  
اتالؽ زاضًس ٍلي  
جلؿات ٍ  

هصَتات ٍجَز  
ًساضز 

اػضا اتالؽ زاضًس،  
جلؿات تا حسالل  
اػضا تكىيل هي  
قَز ٍ هصَتات  
.هىتَب ًيؿت

اػضا اتالؽ زاضًس،  
جلؿات تا تواهي اػضا  
تكىيل هي قَز، ٍلي  
.هصَتات هىتَب ًساضز

ّوِ هَاضز 
.ٍجَز زاضز

%100%75%50%25%0درجِ ارزشيابي

تَضيحات تين  
ارزشياب

:بِ استٌاد 
آييي ًاهِ اجطايي تحَل زض ًظام ازاضي زاًكگا1ُ.
82ٍ  81آييي ًاهِ اجطايي هَاز  3هازُ « ّـ»زؾتَضالؼول اجطايي اؾتمطاض ًظام هسيطيت ػولىطز هَضَع تٌس2.
(1390/5/22تاضيد 11942/200تركٌاهِ قواضُ )زؾتَضالؼول اجطايي اضظياتي ػولىطز هسيطاى ٍ واضهٌساى3.



اتالغـي همـام هؼظـن    )تا تَجِ تِ ؾياؾت ّاي والى ًظام ازاضي وكَض  
ٍ هصَتات زٍلت جوَْضي اؾالهي ايـطاى هثٌـي تـط اجـطاي     ( ضّثطي

وويؿـيَى تحـَل    1388تطًاهِ ّاي تحَل ازاضي ٍ زض جلؿِ آشضهاُ 
ازاضي زاًكگاُ، همطض گطزيس عثك آييي ًاهِ اجطايـي تحـَل زض ًظـام    
ازاضي زاًكگاُ، وليِ تيواضؾتاًْا، زاًكىسُ ّا، قثىِ ّـاي تْساقـتي   

زض ٍاحس ذَز کويتِ اجرايي تحَل اداري زضهاًي هَظف تِ تكىيل 
قًَس تا تا تطوية اػضاي هَضز ًظط ًؿثت تِ عطاحي، تأهيي هٌـاتغ ٍ  
اجطاي تطًاهِ ّاي ػولياتي زض ظهيٌِ ي تحَل ازاضي زض ٍاحس هطتَعِ 

عي ؾالْاي اذيط هصَتِ ي هـصوَض تـِ رـَضت هىـطضاظ     . السام ًوايٌس
.ؾَي هؼاٍى هحتطم تَؾؼِ هسيطيت ٍ هٌاتغ اتالؽ قسُ اؾت
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اجطاي زؾتَضالؼول اًتصاب ٍ اضظياتي هسيطاى :پرسش ارزشيابي
اًتصاب هسيطاى، اؾتؼالم گعيٌف ٍ حطاؾت ٍ آهَظـ   4تا  1فطم ّاي  :ًحَُ هحاسبِ يا شَاّد

ضوي ذسهت

استاًدارد

ّيچ اًتصاتي زض  
ٍاحس تط اؾاؼ  
ضَاتظ اجطايي 
اًتصاب هسيطاى 

.ًيؿت

ووتط اظ يه 
چْاضم اًتصاتْا زض  
ٍاحس تط اؾاؼ  
زؾتَضالؼول 
اًتصاب هسيطاى 

اؾت

تمطيثا ًيوي اظ 
اًتصاتْا زض ٍاحس  

تط اؾاؼ  
زؾتَضالؼول 
اًتصاب هسيطاى 

.اؾت

تيف اظ ًيوي اظ  
اًتصاتْا زض ٍاحس تط  
اؾاؼ زؾتَضالؼول  
اًتصاب هسيطاى 

اؾت

ّوِ اًتصاتْاي  
هسيطيتي زض ٍاحس تط  
اؾاؼ زؾتَضالؼول  
اًتصاب هسيطاى 

.اؾت

%100%75%50%25%0درجِ ارزشيابي

تَضيحات تين  
ارزشياب

:بِ استٌاد 
فصل ًْن لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي،    1.
لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي 54هازُ 2.
لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي 54هازُ ( 2)ٍ تثصطُ ( ج)آييي ًاهِ اجطايي تٌس 3.
ِ اي 4. (تصَية ًاهِ قَاضيؼالي ازاضي)زؾتَضالؼول اًتراب ٍ اًتصاب هسيطاى حطف
هؼاٍى تَؾؼِ هسيطيت ٍ هٌاتغ اًؿاًي ؾاظهاى هسيطيت ٍ تطًاهِ ضيعي  17/6/1382هَضخ  113517/1804تركٌاهِ قواضُ 5.

وكَض
تركٌاهِ ٍظيط هحتطم تْساقت ٍ زضهاى زض ذصَل زؾتَضالؼول تغييط، اًتراب ٍ اًتصاب هسيطاى ٍظاضت تْساقت6.



ؾـغ   )تا تَجِ تِ ضَاتظ هطتَط تِ اًتصـاب زض سؿـت ّـاي هـسيطيتي     
ضـطٍضي اؾـت، ّطگًَـِ تغييـط زض سؿـت ّـاي       ( هؼاٍى ازاضُ تِ تـا  
ًورُ ارزيابي عولکرد ٍ طي هراحل هشخص   هسيطيتي تط اؾـاؼ  

اًجام، ٍ هصَبِ کويسيَى تحخَل  ( 3–2–1تکويل فرهْاي )
تـِ هٌظـَض رـسٍض حىـن     اداري داًشگاُ بِ عٌَاى هجَز ًْخايي  

. واضگعيٌي تطاي اًتصاب لحاػ قَز
ّطگًَِ اًتصاب ٍ يا تغييط زض سؿت ّاي هسيطيتي زض ؾتاز يا ٍاحـسّاي  

تسٍى اذص هصَتِ وويؿيَى تحَل ازاضي فالس ٍجاّـت  تاتؼِ زاًكگاُ 
.لاًًَي اؾت ٍ ترلف ازاضي هحؿَب هي قَز
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هاًٌس  )ّاي هسيطيتي ٍ اًجام سطٍغُ( ...، ٍ SP ،OP)تسٍيي اؾٌاز هسيطيتي : پرسش ارزشيابي

BSC ،ISO ،EFQM ٍ)...

هؿتٌسات هطتَط تِ اؾٌاز هسيطيتي: ًحَُ هحاسبِ يا شَاّد

استاًدارد
فالس ّطگًَِ  
ؾٌس هسيطيتي

تطًاهِ 
اؾتطاتػيه ٍ 
ػولياتي ًساضز

تطًاهِ اؾتطاتػيه ٍ 
ػولياتي ٍ حسالل  
يىي اظ سطٍغُ ّاي  
هسيطيتي ضا زاضز

تطًاهِ اؾتطاتػيه ٍ 
ػولياتي ٍ حسالل  
زٍ سطٍغُ ي 
.هسيطيتي ضا زاضز

 ٍ ِ اؾتطاتػيه  تطًاه
ػولياتي ٍ حسالل  
ؾِ سطٍغُ ي 
.هسيطيتي ضا زاضز

%100%75%50%25%0درجِ ارزشيابي

تَضيحات تين  
ارزشياب

: بِ استٌاد 

هصَتِ وويؿيَى تحَل ازاضي زاًكگاُ زض ذصَل اجطاي فطم سايف تحَل ازاضي1.

(1390/5/22تاضيد 11942/200تركٌاهِ قواضُ )زؾتَضالؼول اجطايي اضظياتي ػولىطز هسيطاى ٍ واضهٌساى2.

زؾتَضالؼول اؾتمطاض ًظام هسيطيت ػولىطززض زاًكگاّْاي ػلَم سعقىي وكَض اتالغي ٍظاضت تْساقت3.



تط اؾاؼ زؾتَضالؼول اجطايي ًظام هسيطيت ػولىطز هجوَػِ ٍاتؿتِ تـِ  
ــاتي ػولىــطز هــسيطاى ٍ   ٍظاضت تْساقــت ٍ آيــيي ًاهــِ اجطايــي اضظي
واضوٌاى، وليِ ٍاحسّاي ؾـتازي ٍ تاتؼـِ زاًكـگاُ هيثايؿـت تطًاهـِ      
ّاي هسيطيتي ذَز ضا اػن اظ تطًاهـِ اؾـتطاتػيه، تطًاهـِ ػوليـاتي، ٍ     
ؾايط هسل ّا ٍ سطٍغُ ّاي هصَب هطاجغ زاذلي تـِ ػٌـَاى ػولىـطز    

.هؿتٌسؾاظي ًوايٌس
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هيعاى هكاضوت واضوٌاى زض اضائِ سيكٌْاز ٍ اجطاي سيكٌْازّاي هصَب زض  : پرسش ارزشيابي
ٍاحس

هؿتٌسات هطتَط تِ سكٌْازات هصَب قسُ ٍ اجطا قسُ زض ٍاحس: ًحَُ هحاسبِ يا شَاّد

استاًدارد

ّيچ واضهٌسي  
اظ واضهٌساى 

ٍاحس سيكٌْازي  
زض ؾاهاًِ اضائِ 
ًىطزُ اؾت

واضهٌساى 
هكاضوت ووي  
زاضًس ٍلي  
سيكٌْازّا  
هصَب ًكسُ  

.اؾت

واضهٌساى 
هكاضوت ووي  

زاضًس ٍ 
سيكٌْازّا اغلة  
هصَب قسُ ٍلي  
.اجطا ًكسُ اؾت

واضهٌساى 
هكاضوت ذَتي  
زاضًس ٍ سيكٌْازّا  
اغلة هصَب قسُ  
ٍ ًيوي ًيع اجطا  

.قسُ اؾت

واضهٌساى هكاضوت 
ذَتي زاضًس ٍ ّوِ  
سيكٌْازّاي اضائِ  
قسُ هصَب قسُ ٍ  
اغلة ًيع اجطا قسُ  

.اؾت

%100%75%50%25%0درجِ ارزشيابي

تَضيحات تين  
ارزشياب

: بِ استٌاد 
  1389/1/14تاضيد  4221/44196تصوين ًاهِ قواضُ )لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي ٍ آييي ًاهِ اجطايي آى20هازُ 1.

(ّيات ٍظيطاى
تركٌاهِ قواضُ )لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي( 20)آييي ًاهِ اجطايي هَضَع هازُ ( 2)زؾتَضالؼول هازُ  2.

(1390/7/23تاضيد  35622/90/200
آييي ًاهِ اجطايي ًظام سيكٌْازّا3.



لـاًَى هـسيطيت ذـسهات وكـَضي، ٍ      20عثك آييي ًاهِ اجطايي هـازُ  
زؾتَضالؼول اؾتمطاض ًظام سيكٌْازّا، زض ٍظاضت تْساقت ٍ هجوَػـِ  
ّاي تاتؼِ ٍ ًيع تطاؾاؼ هصَتات وويؿـيَى تحـَل ازاضي زاًكـگاُ،    

ساهاًِ هديريت پيشخٌْادّا بخِ رخَرت هتورکخس در     همطض قس 
ضاُ اًساظي ٍ فطآيٌس اضائِ ٍ تصَية سيكٌْازّا تِ  حَزُ تحَل اداري

.رَضت هىاًيعُ زض ؾغ  زاًكگاُ اًجام قَز
عثك تطًاهِ ضيعي اًجام قسُ وليِ سيكٌْازّا زض ؾغ  وليـِ ٍاحـسّاي   

ررفاً از طريق ساهاًِ تحت ٍب هخديريت پيشخٌْادّا   زاًكگاُ 
.هَضز تطضؾي لطاض هيگيطز
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تؼييي واضقٌاؼ هسيطيت تِ ػٌَاى ضاتظ تحَل ازاضي: پرسش ارزشيابي

اتالؽ ضاتظ تحَل ازاضي، اذتصال فضا ٍ اهىاًات ازاضي ٍ زفتطي  ظم: ًحَُ هحاسبِ يا شَاّد

استاًدارد
ضاتظ تحَل 
ازاضي ًساضز 

ضاتظ تحَل 
ازاضي زاضز، 
ٍلي تحصيالت  
هسيطيت ًساضز

ضاتظ تحَل ازاضي 
تا تحصيالت  )

زاضز، اتالؽ  ( هسيطيت
رازض قسُ ليىي تِ  
رَضت ساضُ ٍلت  
فؼاليت زاضز

ضاتظ تحَل ازاضي 
تا تحصيالت  )زاضز 

اتالؽ ًيع ( هسيطيت
رازض قسُ ٍ ًيوِ  
ٍلت فؼاليت 

هيىٌس

تا )ضاتظ تحَل ازاضي 
( تحصيالت هسيطيت

زاضز، اتالؽ رازض قسُ  
ٍ تِ رَضت توام ٍلت  
زض اتاق هؿتمل تحَل 
ازاضي فؼاليت هيىٌس

%100%75%50%25%0درجِ ارزشيابي

تَضيحات تين  
ارزشياب

: ِ استٌاد ب
هصَتِ وويؿيَى تحَل ازاضي زاًكگاُ 



تا تَجِ تِ حجن واضّاي تؼطيف قسُ زض ظهيٌِ تطًاهِ ّاي تحـَل ازاضي   
کارشٌاس با ٍ تا تَجِ تِ ًياظ تِ حضَض ٍ فؼاليت توام ٍلت يه ًفـط  

همطضگطزيس تا وليِ ٍاحسّا ًؿثت تـِ   تحصيالت ٍ تجربِ هديريتي
اًتصاب يک کارشٌاس هديريت ترجيحخاً هخديريت   قٌاؾايي ٍ 

ظيط ًظط تا تطيي همام اجطايي ٍاحـس  دٍلتي يا هديريت بيوارستاًي 
تا قطح ٍظايف تؼييي قسُ زض تطًاهِ اجطايي تحَل ازاضي ٍاحـس ٍ تـِ   

.ػٌَاى ضاتظ ٍاحس تا حَظُ تحَل ازاضي زاًكگاُ السام ًوايٌس
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هؿتٌسؾاظي، ارالح ٍ اضتماي فطايٌسّا: پرسش ارزشيابي

تؼساز فطآيٌسّاي هؿتٌسقسُ ٍ ارالح قسُ: ًحَُ هحاسبِ يا شَاّد

استاًدارد
ّيچ فطآيٌسي  
هؿتٌس ًكسُ

فمظ فطآيٌسّا 
قٌاؾايي ٍ 
.هؿتٌس قسُ اًس

فطآيٌسّا هؿتٌس  
زض   30قسُ، ٍلي 

رس آًْا ارالح 
قسُ

فطآيٌسّا هؿتٌس 
  60قسُ ٍلي تا 

زض رس آًْا ارالح 
قسُ 

زضرس  100
فطآيٌسّا هؿتٌس ٍ  
.ارالح قسُ اًس

%100%75%50%25%0درجِ ارزشيابي

تَضيحات تين  
ارزشياب

:  بِ استٌاد 
لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي   37ٍ  36هَاز 1.
هؼاًٍت تَؾؼِ هسيطيت ٍ  1388/12/17تاضيد  141152/200تركٌاهِ قواضُ )ن.خ.م.ق 36زؾتَضالؼول اجطايي هازُ 2.

ؾطهايِ اًؿاًي ضئيؽ جوَْض



تا تَجِ تِ اّويت ضضايتوٌسي اضتاب ضجَع زض ًظام ؾالهت ٍ تـا تَجـِ   
تسريع در فرآيٌدّاي خدهت رساًي تِ اّويت افعايف ويفيت ٍ 

وِ زض اٍلَيت ؾياؾتْاي ًظام ازاضي ٍ ًيـع ضقـس تْـطُ     بِ هراجعيي
ٍضي زض لاًَى تطًاهِ سٌجن تَؾؼِ هي تاقس، هَضَع ارالح فطآيٌـسّا  
ٍ ضٍـ ّاي واضي تِ رَضت هؿتوط زض ؾغ  ؾتاز ٍ ٍاحسّاي تاتؼِ 

.زاًكگاُ زض اٍلَيت تطًاهِ ّاي تحَل ازاضي لطاض زاضز
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7

اجطاي عطح تىطين اضتاب ضجَع: پرسش ارزشيابي
تَظيغ فطم ّاي ًظطؾٌجي ٍ  تْيِ گعاضقات آهاضي ، تاتلَي ضاٌّوا ٍ  : ًحَُ هحاسبِ يا شَاّد

هكرصات واضوٌاى ٍ زاضا تَزى هيعذسهت يا سيكرَاى ذسهات

استاًدارد
ّيچيه اظ 
.هَاضز ضا ًساضز

زضرس هَاضز  25
ٍجَز زاضز تجع  
هيع ذسهت

زضرس  50زاضاي 
هَاضز تجع هيع 

ذسهت

زضرس   75زاضاي 
هَاضز تا هيع 
ذسهت

ّوِ هَاضز تِ 
رَضت واهل ٍجَز  

.زاضز

%100%75%50%25%0درجِ ارزشيابي

تَضيحات تين  
ارزشياب

:  بِ استٌاد 
ن تاضيد   43914ت 231430تصَية ًاهِ قواضُ )لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي 25آييي ًاهِ اجطايي تثصطُ يه هازُ 1.

(ّيات ٍظيطاى 13881/11/21
ّيات   1389/4/8تاضيد  77683/44770تصَية ًاهِ قواضُ ) لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي 90آييي ًاهِ اجطايي هازُ 2.

(ٍظيطاى
(  1390/8/23تاضيد  20824/300قواضُ ) تركٌاهِ عطح ًظطؾٌجي اظ هطزم3.
1390/3/30تاضيد  7193/200تركٌاهِ هيع ذسهت تِ قواضُ  4.
1383/7/27هَضخ  31434ت/34588اى يطٍظتصَيةًاهِ ّيئت 5.
1381/2/10قَضايؼالي ازاضي زض ذصَل عطح تىطين اضتاب ضجَع هَضخ  18540هصَتِ 6.



تا تَجِ تِ اّويت ضضايتوٌسي اضتاب ضجـَع زض ًظـام ؾـالهت ٍ جلـة     
ضضايت ّطچِ تيكتط آًاى، هَضَع عطح تىـطين اضتـاب ضجـَع اظ اّـن     

ّـط ؾـالِ واضقٌاؾـاى    . هَضَػات اضظياتي ػولىطز هغـطح هـي تاقـس   
اضظياب اظ ؾَي اؾتاًساضي تْطاى ٍ ؾتاز زاًكـگاُ جْـت ًظـاضت تـط     
چگًَگي تطذَضز واضوٌاى ٍاحسّاي تاتؼِ تا هطاجؼيي، تاظزيس تِ ػول 

.آٍضزُ ٍ آًْا ضا اهتياظ تٌسي هي ًوايٌس
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ّطگًَِ اتتىاض ػول ذاللاًِ ٍ ًَآٍضاًِ زض هثحث هسيطيت اعالػات، تحَل  : پرسش ارزشيابي

...ازاضي، تْثَز ويفيت ٍ
هؿتٌسات هطتَط تِ اتتىاض ػول ٍ ذالليت ّاي ٍاحس: ًحَُ هحاسبِ يا شَاّد

استاًدارد
ّيچ هَضزي  
.ٍجَز ًساضز

اتتىاضات هؿتٌس 
قسُ ٍلي اجطا ٍ  
اضظياتي ًكسُ

اتتىاضات هؿتٌس 
ٍ اجطا قسُ

اتتىاضات هؿتٌس، 
اجطا ٍ اضظياتي 
قسُ ٍلي  

زؾتاٍضزي ًساقتِ 
.اؾت

اتتىاضات هؿتٌس، 
اجطا ٍ اضظياتي قسُ 
ٍ زاضاي زؾتاٍضز 
.هْوي تَزُ اؾت

%100%75%50%25%0درجِ ارزشيابي

تَضيحات تين  
ارزشياب

: بِ استٌاد 
لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي  20هازُ 



تا ػٌايت تِ تجطتـِ  . ذالليت ٍ ًَآٍضي ضهع هَفميت ؾاظهاى هي تاقس
زاًكگاُ زض تؼييي ضٍظ ًَآٍضي ٍ تا ّسف ايجاز تؿـتط  ظم تـِ هٌظـَض    
آظاز اًسيكي ّوىاضاى ٍ اضائِ ايسُ ّا ٍ اتتىـاض ػوـل ّـاي جسيـس زض     
ظهيٌِ ّاي گًَاگَى هَضَع سـايف زيـسگاُ ّـاي ّوىـاضاى زض ايـي      

. تطًاهِ هَضز تَجِ لطاض گطفتِ اؾت
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اؾتمطاض زٍلت الىتطًٍيه زض ٍاحس: پرسش ارزشيابي

ٍجَز ؾايت، سؿت الىتطًٍيه ٍ ذسهات تحت ٍب تِ رَضت تِ ضٍظ،  : ًحَُ هحاسبِ يا شَاّد
هطزماضتثاعات تؿْيل ذسهت ضؾاًي ٍ تطاي ٍ اجطاي عطح زٍضواضي تَؾؼِ اتَهاؾيَى ازاضي 

زضرس هَاضز 100زضرس هَاضز 75زضرس هَاضز 50زضرس هَاضز 25ًساضزاستاًدارد

%100%75%50%25%0درجِ ارزشيابي

تَضيحات تين  
ارزشياب

: بِ استٌاد 
لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي 37هازُ 1.
لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي 40هازُ 2.
قَضاي ػالي ازاضي  1381/4/22ط تاضيد . 722/13هصَتِ قواضُ 3.
  



تا تَجِ تِ فطاّن تَزى تىٌَلَغي ّاي ًـَيي اعالػـاتي ٍ اضتثـاعي وـِ     
ّسف آى تؿطيغ زض اضائِ ذسهت ٍ افـعايف زلـت ٍ رـحت اعالػـات     
هطتثظ تا ًحَُ ذسهت ضؾاًي تِ اضتـاب ضجـَع زض ؾـغ  زًيـا ٍ ًيـع      
ؾاظهاًْاي وكَض ها هي تاقـس، همَلـِ زٍلـت الىتطًٍيـه تـا ضٍيىـطز       

ٍ ذسهات آًْا زض زؾتَض واض زاًكـگاُ لـطاض   هجازي سازي سازهاًْا 
.گطفتِ اؾت
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ٍضي زض ؾغ  ٍاحساجطاي تطًاهِ جاهغ هسيطيت تْطُ: پرسش ارزشيابي

ٍضي ٍضي ٍاحس تا زتيطذاًِ ًظام هسيطيت تْطُاتالؽ ضاتظ تْطُ: ًحَُ هحاسبِ يا شَاّد
زاًكگاُ، تْيِ هؿتٌسات ٍ اًساظُ گيطي قاذصْاي تْطُ ٍضي، قطوت فؼال زض جلؿات آهَظقي ٍ  

ٍضي زاًكگاُّواٌّگي زتيطذاًِ ًظام هسيطيت تْطُ

استاًدارد
ضاتظ 
ًساضز

ضاتظ زض جلؿات  
قطوت وطزُ ٍلي  
قاذصْا هؿتٌس  
ًىطزُ اؾت

ضاتظ زض جلؿات 
قطوت وطزُ ٍ 
قاذصْا ضا  
هؿتٌس ًوَزُ 

ٍلي اًساظُ گيطي  
ًىطزُ اؾت

ضاتظ زض جلؿات  
قطوت ًوَزُ، 

قاذصْا ضا هؿتٌس ٍ  
اًساظُ گيطي وطزُ ٍلي  
ارالح ٍ اضتما ًسازُ 

اؾت

ٍضي ٍاحس زض  تين تْطُ
ّوِ جلؿات زاًكگاُ  
حضَض فؼال ٍ هؿتٌسات  
جاهغ اضائِ ًوَزُ اؾت

%100%75%50%25%0درجِ ارزشيابي

تَضيحات تين  
ارزشياب
: بِ استٌاد 

(  ضقس ّكت زضرسي التصازي وكَض. 79هازُ )لاًَى تطًاهِ سٌجن تَؾؼِ 1.

ن تاضيد 44989ت/163466تصَية ًاهِ قواضُ )لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي 16آييي ًاهِ اجطايي هازُ 2.
(ٍظيطاى ػضَ وويؿيَى اهَضاجتواػي ٍ زٍلت الىتطًٍيه 22/7/1389

تركٌاهِ اؾتاًساضي تْطاى هثٌي تط اجطاي ًظام هسيطيت تْطُ ٍضي زض زؾتگاُ ّاي اجطايي 3.
  



تاتَجِ تِ تطًاهِ ّاي چْاضم ٍ سٌجن تَؾؼِ، همطض گطزيسُ اؾت وِ يه 
ضقس التصازي وكـَض اظ عطيـك تْثـَز تْـطُ     %( 30هؼازل حسٍز )ؾَم 

ٍ ػٌايت تِ ايٌىِ اجطاي چطذِ هسيطيت تْـطُ ٍضي اظ ؾـال   . ٍضي تاقس
 1388اظ ؾـال  .زض زؾتگاُ ّاي اجطايي وكـَض  ظم ا جـطا قـس    1379

تطًاهِ اجطاي چطذِ تْطُ ٍضي زض زاًكگاُ آغاظ ٍ تط ايي اؾاؼ زض ؾتاز 
.ٍ ٍاحسّاي تاتؼِ زاًكگاُ هطحلِ تِ هطحلِ ضٍ تِ جلَ هي تاقس
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هؿتٌسؾاظي تطًاهِ سايف تحَل ازاضي تطاؾاؼ اؾتاًساضز اتالغي: پرسش ارزشيابي

.هؿتٌسات هطتَط تِ ّط ترف واهل ٍ تطاؾاؼ اؾتاًساضز اتالغي تاقس: ًحَُ هحاسبِ يا شَاّد

.هؿتٌسات ًساضزاستاًدارد
هؿتٌسات ٍجَز 
زاضز تسٍى ضػايت 
ًظن ٍ اؾتاًساضز

هؿتٌسات واهل 
ٍجَز زاضز ٍلي  
تسٍى عثمِ  

تٌسي ٍ اؾتاًساضز 
 ظم

هؿتٌسات واهل 
تا عثمِ تٌسي ٍلي  
تسٍى ضػايت 
اؾتاًساضز اتالؽ 

قسُ

هؿتٌسات واهل، 
عثمِ تٌسي قسُ ٍ  
هغاتك تا اؾتاًساضز

%100%75%50%25%0درجِ ارزشيابي

تَضيحات تين  
ارزشياب

:  بِ استٌاد 
تاضيد   4225/44327تصوين ًاهِ قواضُ )فصل ياظزّن لاًَى هسيطيت ذسهات،آييي ًاهِ اجطايي آى  82ٍ  81هَاز 1.

(  ّيات ٍظيطاى 1389/1/14
لاًَى   82ٍ  81آييي ًاهِ اجطايي هَاز  3هازُ « ّـ»زؾتَضالؼول اجطايي اؾتمطاض ًظام هسيطيت ػولىطز هَضَع تٌس2.

(1389/5/28تاضيد  27911/200تركٌاهِ قواضُ )هسيطيت ذسهات وكَضي 
هصَتِ وويؿيَى تحَل ازاضي زاًكگاُ زض ذصَل اجطاي فطم سايف تحَل ازاضي3.



تا تَجِ تِ هصَتِ وويؿيَى تحَل ازاضي زض ذصَل جطاي فطم سايف 
تحَل ازاضي، ٍ سايف زٍضُ اي تطًاهِ ّاي تحَل ازاضي زض ٍاحسّاي 
تاتؼِ زاًكگاُ، ضطٍضي اؾت، هؿتٌسات هطتَط تِ چه ليؿت اضظياتي  
ػولىطز ٍاحسّا تِ رَضت اؾتاًساضز ٍ عثمِ تٌسي هٌاؾة جوغ آٍضي 

.تْتط اؾت هؿتٌسات تِ رَضت الىتطًٍيه اضؾال قًَس. گطزز










