سإٙٞبی وبسثشی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ

فشایٙذ خٛد اسصیبثی وبسوٙبٖ

تَجِ:
بز اساس هفاد لاًَى حوایت اس حك طبغ ٍ ًشز آثار هؼٌَی،
کلیِ حمَق ایي راٌّوا هتؼلك بِ شزکت تحمیك ٍ تَسؼِ
یسٌا پارس بَدُ ٍ بِ ػٌَاى اسٌاد هحزهاًِ ایي شزکت تلمی
هی گزدد .لذا ّز گًَِ کپی ،تکثیز ،تَسیغ ٍ بْزُ بزداری اس
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آى بذٍى اطالع ایي شزکت غیز هجاس ٍ هشوَل پیگزد
لاًًَیوی باشذ.

سإٙٞبی وبسثشی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ

فشایٙذ خٛد اسصیبثی وبسوٙبٖ
فْزست:
کلیات

3

ًکاتی پیزاهَى اجزای ػولیات ارسیابی

5

ًحَُ ٍرٍد بِ ساهاًِ

6

ًحَُ ثبت ًام کاربز جذیذ

7

ًحَُ اهتیاس دّی بِ پزسشٌاهِ شاخص ّای ػوَهی ٍ اختصاصی ػولکزد کارکٌاى

8

ًحَُ کٌتزل ٍضؼیت اهتیاس دّی

14

ًحَُ کٌتزل درصذ پیشزفت ارسیابی

15

اهتیاس ًْایی

15

ًحَُ تؼزیف پزسشٌاهِ شاخص ّای اختصاصی ػولکزد کارکٌاى

15

ًحَُ اهتیاس دّی بِ پزسشٌاهِ شاخص ّای اختصاصی ػولکزد کارکٌاى

17
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سإٙٞبی وبسثشی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ

فشایٙذ خٛد اسصیبثی وبسوٙبٖ
کلیات:
فشایٙذ ٔذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ ثش اػبع ٕ٘ٛداس سٚثش ٚؿبُٔ ٔشاحُ ریُ اػت:
 - 1تؼزیف اًتظارات ٍ اّذاف :دس ایٗ ٔشحّ ٝدس اثتذای ٞش دٚس ٜاسصیبثی (ثغٛس ٔثبَ اثتذای ٞش ػبَ)ٔ ،ذیشاٖ ا٘تظبسات  ٚاٞذاف خٛد سا
ث ٝوبسوٙبٖ تحت ٔؼئِٛیت خٛد اػالْ ٔی ٕ٘بیٙذ .ثذیٟی اػت ا٘تظبسات  ٚاٞذاف ٔذیشاٖ ٔی ثبیؼت دس چٟبس چٛة اٞذاف ػبصٔبٖ
دس دٚس ٜاسصیبثی ٔٛسد ٘ظش ثبؿذ.
 - 2تٌظین ٍ هبادلِ تفاّن ًاهِ ػولکزد:تفب٘ ٓٞبٔ ٝػّٕىشد ا٘تظبسات سا ثشای اسصیبثی ؿ٘ٛذٌبٖ تـشیح ٔی وٙذ ،ایٗ لشاسداد ػّٕىشد وٝ
ٔیبٖ ٔذیشاٖ ثب وبسوٙبٖ ٔٙؼمذ ٔی ؿٛد .تفب٘ ٓٞبٔٞ ٝب ٘ىبت ریُ سا دس ثش ٔی ٌیش٘ذ:


اٞذاف  ٚاػتب٘ذاسدٞبی ػّٕىشد٘ :تبیدی و ٝثبیذ حبكُ ؿ٘ٛذ  ٚثش حؼت اٞذاف  ٚاػتب٘ذاسدٞب(ٔحذٚد ٜپزیشؽ اٞذاف)



ؿشح تٛا٘بیی :تٛا٘بیی ٞبی الصْ ثشای اخشای ٔؤثش ا٘تظبسات.



ؿبخق ٞب ٔ ٚؼیبس ٞبی ػّٕىشد :تؼییٗ استجبط ؿبخق ٞب ثب اٞذاف ٔ ٚؼیبسٞبی پزیشؽ ؿبخق



اسصیبثی تٛا٘بیی٘ :ح ٜٛاسصیبثی ػغح تٛإ٘ٙذی اسصیبثی ؿ٘ٛذٜ



اسصؽ ٞبی اكّی یب اِضأبت ػّٕیبتی :اسصؽ ٞبی اكّی ػبصٔبٖ ثشای ویفیت ،خذٔبت ٔـتشیبٖ ،وبسٌشٞٚی ،تٛػؼ ٝوبسوٙبٖ ٚ
غیش ٜو ٝا٘تظبس ٔی سٚد افشاد دس ا٘دبْ وبس خٛد ٔشاػبت وٙٙذ یب اِضأبت ػّٕیبتی ػٕٔٛی ٚیظ٘ ٜظیش ثٟذاؿت  ٚایٕٙی ،وٙتشَ
ثٛدخ ،ٝوبٞؾ ٞضی ،ٝٙأٙیت ... ٚ

 - 3بزًاهِ ریشی تَسؼِ:ؿبُٔ د ٚثخؾ اػت:


ثش٘بٔ ٝسیضی تٛػؼٌ ٝشٞٚی :وّی ٝالذأبت  ٚفؼبِیت ٞبی وّی و ٝاسصیبثی وٙٙذ( ٜػبصٔبٖٔ/ذیش) دس ساػتبی تفب٘ ٓٞبٔ ٝػّٕىشد ٔجبدِ ٝؿذ ٜثب ٌش ٜٚاسصیبثی ؿ٘ٛذٔ ٜی ثبیؼت ا٘دبْ دٞذ تب اسصیبثی ؿ٘ٛذٌبٖ تٛا٘بیی
الصْ سا ثشای اخشای ٔفبد تفب٘ ٓٞبٔ ٝداؿت ٝثبؿٙذ.



ثش٘بٔ ٝسیضی تٛػؼ ٝفشدی :وّی ٝالذأبت  ٚفؼبِیت ٞبی خضئی و ٝاسصیبثی وٙٙذ( ٜػبصٔبٖٔ/ذیش) دس ساػتبی تفب٘ ٓٞبٔ ٝػّٕىشد ٔجبدِ ٝؿذ ٜثب ٞش یه اص اسصیبثی ؿ٘ٛذٌبٖ ٔی ثبیؼت ا٘دبْ دٞذ تب اسصیبثی ؿ٘ٛذٌبٖ
تٛا٘بیی الصْ سا ثشای اخشای ٔفبد تفب٘ ٓٞبٔ ٝداؿت ٝثبؿٙذ.

 - 4ارسیابی ػولکزدٔ:جٙبی اسصیبثی ػّٕىشد ،تفب٘ ٓٞبٟٔؼّٕىشد ٔجبدِ ٝؿذ ٜثیٗ ٔذیشاٖ  ٚوبسوٙبٖ اػت ،و ٝؿبُٔ د ٚثخؾ اػت:


اسصیبثی دٚس ٜای (سػٕی) :دس ٔمبعغ صٔب٘ی خبكیٔ ،ی ثبیؼت ثبصخٛسد ػّٕىشد اسصیبثی ؿ٘ٛذٌبٖ سا ثش ٔجٙبی تفب٘ ٓٞبٔ ٝػّٕىشد ثب اخشای فشایٙذٞبی اسصیبثی دٚس ٜای دسیبفت ٕ٘ٛد.



اسصیبثی ٔؼتٕشٔ :ذیشاٖ ٔی ثبیؼت ث ٝعٛس ٔؼتٕش دس خّؼبت ثبصثیٙی ػّٕىشد فشدی یب ٌشٞٚی ،ثبصخٛسد ػّٕىشد ٞش یه اص اسصیبثی ؿ٘ٛذٌبٖ سا دسیبفت ٕ٘ٛد ٚ ٜدس كٛست ِض ْٚتفب٘ ٓٞبٔ ٝػّٕىشد سا ثبصٍ٘شی
ٕ٘ٛد ٚ ٜػُّ ػذْ ٔٛفمیت اسصیبثی ؿ٘ٛذٌبٖ سا دس ثشآٚسدٕٛ٘ ٜد ٜا٘تظبست ٔٛسد تحّیُ  ٚثشسػی لشاس داد ٚ ٜثش٘بٔٞ ٝبیتٛػؼ ٝای الصْ سا اخشا ٕ٘بیٙذ.
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 - 5بزًاهِ ریشی بْبَد ػولکزدٕٟٔ:تشیٗ ٔشحّ٘ ٝظبْ ٔذیشیت ػّٕىشد ٔی ثبؿذ و ٝالذأبت ریُ دس ایٗ ٔشحّ ٝا٘دبْ ٔی ؿٛد:


آػیت ؿٙبػی ػّٕىشد :ثب تٟیٌ ٝضاسؿبت ػّٕىشدی٘ ،مبط لٛت  ٚضؼف اسصیبثی ؿ٘ٛذٌبٖ ٔٛسد تحّیُ لشاس ٔی ٌیشد.



تؼییٗ ٘مبط ثٟجٛد ػّٕىشد :ؿٙبػبیی ٘مبعی ؤ ٝی ثبیؼت ػّٕىشد اسصیبثی ؿ٘ٛذ ٜدس آٟ٘ب افضایؾ یبثذ.



تؼشیف الذأبت ثٟجٛدٕٟٔ :تشیٗ الذأبتی و ٝخٟت ثٟجٛد ػّٕىشد ٔی ثبیؼت ا٘دبْ ؿٛد ،تؼشیف ٔی ٌشدد.



ثش٘بٔ ٝسیضی اخشای الذأبت ثٟجٛد :پیؾ ثیٙی  ٚتؼشیف ثش٘بٔ ٝصٔب٘جٙذی اخشای الذأبت ثٟجٛدٔ ،ؼئ َٛیب ٌش ٜٚاخشای ٞش الذاْ ثٟجٛدٙٔ ،بثغ ٔبِی ّٔ ٚضٔٚبت ٞش الذاْ ... ٚ



٘ظبست ثش اخشای الذأبت ثٟجٛد :ثشٌضاسی خّؼبت ٘ظبستی ثب ٔدشیبٖ الذأبت ثٟجٛد  ٚثشسػی پیـشفت أٛس  ٚسفغ ٔٛا٘غ ثٛخٛد آٔذ.ٜ

٘شْ افضاس اسصیبثی  ٚتلٕیٓ ٌیشی تؼٕبٔ ،بط َٚاختلبكی ٔذیشیت ػّٕىشدوبسوٙبٖ ،ثش اػبع ٔذِٟبی ػّٕی ٔ ٚذیشیتی ٘ظبْ ٔذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ ػّی اِخلٛف ٔذَ اسصیبثی  360دسخٔ ٚ ٝذَ ٞبی ستج ٝثٙذی ػّؼّٝ
ٔشاتجی  ٚغیش ػّؼّٔ ٝشاتجی ، ،وّی ٝاثؼبد ٘ظبْ ٔذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ (پٙح ٔشحّ ٝچشخٔ ٝذیشیت ػّٕىشد) سا پـتیجب٘ی ٔی ٕ٘بیذ.دس ایٗ ٔبط َٚؿبخق ٞبی ػٕٔٛی  ٚاختلبكی ػّٕىشد وبسوٙبٖ لبثُ تؼشیف ٔی ثبؿذ.
تؼشیف پشػـٙبٔ ٝاسصیبثی ؿبخق ٞبی ػٕٔٛی ػّٕىشد ث ٝاصای ٞش یه اص ػغٛح ؿغّی ا٘دبْ ٔی پزیشد .تؼشیف ؿبخق ٞبی اختلبكی دس د ٚثؼذ ػّٕىشد خبسی ثش اػبع ؿشح ٚظبیف ؿغّی وبسوٙبٖ  ٚػّٕىشد ثش٘بٔ ٝای
ثش اػبع ثش٘بٔٞ ٝبی  ٚفؼبِیت ٞبی ٔح ِٝٛث ٝوبسوٙبٖ ثش اػبع اٞذاف ػبصٔبٖ ا٘دبْ ٔی ٌشدد.
خٟت اخشای ػّٕیبت اسصیبثی اثتذا ٞش یه اص وبسوٙبٖ دس ػبٔب٘ ٝثجت ٘بْ ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜـخلبت وبسثشی خٛد سا تؼشیف ٔی ٕ٘بیٙذ .دس كٛست ٚخٛد ثب٘ه اعالػبتی ث ٝسٚص وبسوٙبٖ ٘ ،یبص ث ٝثجت ٘بْ ٘یؼت  ٚثب ا٘تمبَ اعالػبت
وبسوٙبٖ ث ٝثب٘ه اعالػبتی ػبٔب٘ ٝأىبٖ تؼشیف ػّٕیبت اسصیبثی ٚخٛد خٛاٞذ داؿت.
خٟت ا٘دبْ اسصیبثی ؿبخق ٞبی ػٕٔٛی ػّٕىشد پغ اص ا٘دبْ ػّٕیبت خٛد اسصیبثی  ٚدسج دادٞ ٜبی ػّٕىشدی ٔ ٚؼتٙذات  ٚتٛضیحبت وبسوٙبٖ دس خلٛف ٞش یه اص ؿبخق ٞب ،ثش اػبع ٔذَ اسصیبثی

 360دسخ ٝثب

تؼشیف وبٟ٘٘ٛبی اسصیبثی ،أىبٖ اسصیبثی فشد تٛػظ افشاد ٔؼئٔ َٛختّف ثش اػبع ؿبخق ٞبی ٔشثٛط ث ٝحٛص ٜتخللی ٚخٛد داسد.
ٕٞچٙیٗ ثٙٔ ٝظٛس اسصیبثی ؿبخق ٞبی اختلبكی ػّٕىشد ثب د ٚسٚیىشد أىبٖ ا٘دبْ ػّٕیبت اسصیبثی ٚخٛد داسد:
 -1ا٘دبْ ػّٕیبت اسصیبثی ؿبخق ٞبی اختلبكی ػّٕىشد ثش اػبع ؿبخق ٞبی اختلبكی ٞش ؿغُ :دس ایٙلٛست اثتذا پشػـٙبٔٞ ٝبی اختلبكی ٔشثٛط ثٞ ٝشیه اص ٔـبغُ ػبصٔبٖ ثش اػبع ؿبخق ٞبی ٔجتٙی ثش
ٚظبیف ٔ ٚأٔٛسیت ٞبی ٔح ِٝٛدس ٘شْ افضاس تؼشیف ؿذ ٚ ٜپغ اص تؼشیف ػّٕیبت اسصیبثی اثتذا ٞش یه اص وبسوٙبٖ دس دٚس ٜصٔب٘ی ٔمشس الذاْ ث ٝخٛد اسصیبثی ٕ٘ٛد ٚ ٜتٛضیحبت ٔ ٚؼتٙذات ٔشتجظ ثب ٞش ؿبخق سا خٟت دفبع
اص ػّٕىشد خٛد ضٕیٕٔ ٝی ٕ٘بیٙذ ،ػپغ ٔذیشاٖ ٔبفٛق ٞش یه اص وبسوٙبٖ ثب ٔـبٞذ ٜأتیبص خٛد اسصیبثی ٔ ٚؼتٙذات  ٚتٛضیحبت اسائ ٝؿذ ٜأتیبص ٟ٘بیی ؿبخق ٞبی اختلبكی ػّٕىشد سا دسج ٔی ٕ٘بیٙذ.
 -2ا٘دبْ ػّٕیبت اسصیبثی ػّٕىشد اختلبكی ثش اػبع اٞذاف  ٚثش٘بٔٞ ٝبی ٞش ٚاحذ  ٚفؼبِیت ٞبی ثش٘بٔٔ ٝحٛس وبسوٙبٖ :دس ایٙلٛست اثتذا اٞذاف  ٚثش٘بٔٞ ٝبی ٞش یه اص ٚاحذٞبی ػبصٔب٘ی دس دٚس ٜاسصیبثی ٔمشس دس ٘شْ
افضاس تؼشیف ؿذ ،ٜػپغ ٔذیش ٞش ٚاحذ ثش٘بٔٞ ٝبی اختلبكی ٔشثٛط ثٚ ٝاحذ خٛد سا اص ٔیبٖ اٞذاف  ٚثش٘بٔٞ ٝبی ػبصٔبٖ ا٘تخبة ٕ٘ٛد ٚ ٜپغ اص اِٛٚیت ثٙذی ثٞ ٝش یه اص وبسوٙبٖ صیشٔدٕٛػ ٝخٛد یه یب چٙذ ثش٘بٔ ٝسا
٘ؼجت ٔی دٞذ  ٚػٞ ٟٓش یه اص وبسوٙبٖ سا دس اخشای ٞش ثش٘بٔ ٝتؼییٗ ٔی ٕ٘بیذ ،ػپغ ٞش یه اص وبسوٙبٖ ٚاحذٞب ،فؼبِیت ٞب  ٚالذأبتی سا و ٝدس ساػتبی اخشای اٞذاف  ٚثش٘بٔٞ ٝبیی ؤ ٝذیش ٚاحذ ثشای ٚی دس ٘ظش
ٌشفت ٝاػت سا ث ٝاصای ٞش ثش٘بٔٚ ٝاحذ ػبصٔب٘ی تؼشیف ٔی ٕ٘بیٙذ .دس ٟ٘بیت دس ا٘تٟبی دٚس ٜاسصیبثی ٞش یه اص وبسوٙبٖ دس دٚس ٜصٔب٘ی ٔمشس الذاْ ث ٝخٛد اسصیبثی ٕ٘ٛد ٚ ٜػّٕىشد خٛد سا ساخغ ثٞ ٝش یه اص فؼبِیت ٞب ثب دسج
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ٔیضاٖ دسكذ پیـشفت ا٘دبْ ٞش فؼبِیت دسج ٕ٘ٛد ٚ ٜتٛضیحبت ٔ ٚؼتٙذات ٔشتجظ ثب ٞش فؼبِیت سا خٟت دفبع اص ػّٕىشد خٛد ضٕیٕٔ ٝی ٕ٘بیٙذ ،ػپغ ٔذیشاٖ ٔبفٛق ٞش یه اص وبسوٙبٖ ثب ٔـبٞذ ٜأتیبص خٛد اسصیبثی ٚ
ٔؼتٙذات  ٚتٛضیحبت اسائ ٝؿذ ٜأتیبص ٟ٘بیی ػّٕىشد اختلبكی سا دسج ٔی ٕ٘بیٙذ.
پغ اص ا٘دبْ ػّٕیبت اسصیبثی تٛػظ ػیؼتٓ ٌضاسؽ ػبص ٘شْ افضاس أتیبص ػّٕىشد ٞش یه اص وبسوٙبٖ ػبصٔبٖ ثش اػبع أتیبص ٟ٘بیی ،أتیبص ؿبخق ٞبی ػٕٔٛی  ٚأتیبص ؿبخق ٞبی اختلبكی اسائٔ ٝی ٌشددٕٞ .دٙیٗ
ٌضاسؿبت تحّیّی  ٚآػیت ؿٙبػی ٔجٙی ثش ػّٕىشد وّی ٝوبسوٙبٖ یه ٚاحذ ػبصٔب٘ی ،ػّٕىشد وبسوٙبٖ ٞش سد ٜػبصٔب٘ی (ٔذیشاٖ ٔیب٘یٔ ،ذیشاٖ پبی ،ٝػشپشػتبٖ ،وبسٔٙذاٖ)ٌ ،ضاسؿبت ستج ٝثٙذی وبسوٙبٖ (ٔذیش ثشتش ،وبسٔٙذ
ثشتش  )... ٚاسائٔ ٝی ٌشدد.

ًکاتی پیزاهَى اجزای ػولیات ارسیابی
تٛخ ٝث٘ ٝىبت ریُ اص ػٛی وبسثشاٖ ػبٔبٕٟ٘ذیشیت ػّٕىشد تؼٕب ػجت خٛاٞذ ؿذ فشایٙذ ٔذیشیت ػّٕىشد ثب دلت  ٚویفیت ثبال  ٚدس ٔٛػذ ٔمشس ا٘دبْ ٌشدد:


تٛخ ٝث ٝحفظ ٍٟ٘ ٚذاسی وّٕ ٝوبسثشی  ٚسٔض ػجٛس اػالْ ؿذ ٚ ٜتشخیحبً تغییش سٔض ػجٛس دس اِٚیٗ ٘ٛثت ٚسٚد ث ٝػبٔب٘.ٝ



تٛخ ٝثّٟٔ ٝت اخشای فشایٙذ اسصیبثی  ٚتبسیخ پبیبٖ آٖ .ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٕٔ ٝىٗ اػت ّٟٔت اسصیبثی تٛػظ ٔؼئ َٛاسصیبثی ػّٕىشد وبسوٙبٖ تٕذیذ ٘ـٛد ،تشخیحبً ػؼی ؿٛد لجُ اص پبیبٖ ّٟٔت ،خٛداسصیبثی ث ٝعٛس
وبُٔ ا٘دبْ ٌشدد.



تؼییٗ ساثظ اخشایی ٔؼّظ ث ٝفشایٙذ ٔذیشیت ػّٕىشد  ٚآؿٙب ثب ؿبخق ٞبی اسصیبثی ٔ ٚؼشفی ٚی ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بیٙذٞ ٜش یه اص حٛصٞ ٜب ٚ ٚاحذ ٞبی ػبصٔب٘ی.



تمؼیٓ ثٙذی ٔحٛسٞب  ٚؿبخق ٞبی اسصیبثی ثیٗ وب٘ٞ ٖٛبی اسصیبثی (ٔذیش ٔبفٛق /وبسؿٙبػبٖ ٚاحذ ٞبی ٔختّف ػبصٔبٖ /ثب٘ه ٞبی اعالػبتی) ثش اػبع حٛص ٜتخللی آٟ٘ب.



داّ٘ٛد ٔؼتٙذات لب٘٘ٛی ٔشتجظ ثب ٞش ؿبخق ٔ ٚغبِؼ ٝدلیك آٖ لجُ اص تؼییٗ ٔمذاس ٞذف /اػتب٘ذاسد یب ػّٕىشد ٞش ؿبخق  ٚخٕغ آٚسی ٔؼتٙذات  ٚؿٛاٞذ ٔشثٛط ث ٝآٖ.



خٕغ آٚسی ٔؼتٙذات  ٚؿٛاٞذ ؿبخق ٞب ثش اػبع سایض٘ی ثب ٔذیش ٔبفٛق  ٚوب٘ٞ ٖٛبی اسصیبثی.



تٛخ ٝثٚ ٝضؼیت أتیبصدٞی ؿبخق ٞب  ٚاعٕیٙبٖ اص أتیبص دٞی وّی ٝؿبخق ٞبی ٞش ٔحٛس  ٚضٕیٕٕٛ٘ ٝدٖ ٔؼتٙذات ٞش ؿبخق.



تٛخ ٝث ٝا٘دبْ تحّیُ ػّٕىشد ث ٝاصای ٞش ٔحٛس اسصیبثی.



ثجت ٘بْ دس ػبٔب٘ ٝپـتیجب٘ی آ٘الیٗ ؿشوت یؼٙب پبسع  ٚثٟش ٜثشداسی اص أىب٘بت آٖ ثٙٔ ٝظٛس دسیبفت سإٙٞبیی  ٚپـتیجب٘ی ٞبی تىٕیّی تٛػظ تیٓ پـتیجب٘ی ػبٔب٘.ٝ



ایدبد استجبط اص عشیك ػبٔب٘ ٝپـتیجب٘ی آ٘الیٗ ثب ػبیش ٚاحذٞبی دػتٍب ٚ ٜوب٘ٞ ٖٛبی اسصیبثی ثٙٔ ٝظٛس وؼت اعالػبت  ٚسإٙٞبیی ٞبی تىٕیّی.



تٛخ ٝث ٝپجبْ ٞبی ٞـذاس ػبٔب٘ ٝدس حیٗ اخشای ػّٕیبت اسصیبثی.



دلت وبسوٙبٖ ث ٝأتیبصات اسائ ٝؿذ ٜتٛػظ ٔذیشاٖ ٔبفٛق  ٚوب٘ٞ ٖٛبی اسصیبثی دس ٔشحّ ٝسػیذٌی ث ٝاػتشاضبت  ٚخٕغ آٚسی اعالػبت دلیك ٔ ٚؼتٙذ ثش اػبع اظٟبس ٘ظش وبسؿٙبػی ا٘دبْ ؿذ.ٜ

ؿشوت تحمیك  ٚتٛػؼ ٝیؼٙب پبسع

كفح 5 :ٝاص17

سإٙٞبی وبسثشی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ

فشایٙذ خٛد اسصیبثی وبسوٙبٖ
ًحَُ ٍرٍد بِ ساهاًِ ارسیابی ػولکزد کارکٌاى تسوا
ثشای ؿشٚع وبس اثتذا  Internet Explorerیب  Mozilla Firefoxسا ثبص ٕ٘بئیذ  ٚآدسع ٔشثٛع ٝسا ٚاسد ٕ٘بییذ:
تَجِ:
.1

حتی االٔىبٖ خٟت ثٟش ٜثشداسی اص ػبٔب٘ ٝاص ٔشٚسٌش ٚ Internet Explorerیشایؾ8اػتفبد ٜؿٛد.

.2

دس ٔشٚسٌش ،پیغبْ رخیش ٜوّٕ ٝوبسثشی  ٚسٔض ػجٛس تأییذ ٍ٘شدد.
پغ اص ٚاسد ؿذٖ ث ٝكفحٚ ٝسٚد ث ٝػبٔب٘ ٝثب ٚسٚد وّٕ ٝوبسثشی  ٚسٔض ػجٛس اختلبكی و ٝدس اختیبس لشاسداد ٜؿذٚ ،ٜاسد ٘شْ افضاس ؿٛیذ.

ًکتِ :
ث ٝدِیُ ٔؼبئُ أٙیتی دس كٛستی و 5 ٝثبس وّٕ ٚ ٝسٔض ػجٛس اؿتجب ٜداد ٜؿٛد ،ػبٔب٘ ٝغیش فؼبَ ٔی ؿٛد دس ایٗ حبِت پغ اص  15دلیمٔ ،ٝدذداً ٚاسد ٘شْ افضاس ؿذ ٚ ٜوّٕ ٚ ٝسٔض ػجٛسكحیح سا ٚاسد ٕ٘بییذ.
-1
-2دلت ٕ٘بییذ دس ٍٙٞبْ ٚسٚد وّٕ ٝوبسثشی  ٚسٔض ػجٛس ،كفح ٝوّیذ دس حبِت اٍّ٘یؼی( )ENلشاس داؿت ٝثبؿذ  ٚوّیذCapsLockخبٔٛؽ ثبؿذ.
ٚ - 2سٚد وّٕ ٝوبسثشی  ٚسٔض ػجٛس ثب حشف ثضسي  ٚوٛچه أىبٖ پزیش اػتِٚ .ی تشخیحبً ثب حشٚف وٛچه ٚاسد ؿٛیذ.

ؿشوت تحمیك  ٚتٛػؼ ٝیؼٙب پبسع

كفح 6 :ٝاص17

سإٙٞبی وبسثشی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ

فشایٙذ خٛد اسصیبثی وبسوٙبٖ
ثبت ًام کاربز جذیذ در ساهاًِ:
دس كٛستی و ٝأىبٖ ٚسٚد ٔـخلبت وبسوٙبٖ اص ثب٘ه اعالػبتی ٚخٛد ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ ٔی ثبیؼت ٞش یه اص وبسوٙبٖ اثتذا دس ػبٔب٘ ٝثجت ٘بْ  ٚػپغ فشایٙذ اسصیبثی سا آغبص ٕ٘بیٙذِ .زا ثٙٔ ٝظٛس ثجت ٘بْ وبسثش خذیذ اص ایٗ
ثخؾ اػتفبدٔ ٜی ؿٛد و ٝثب ا٘تخبة آٖ اص كفحٚ ٝسٚد ث ٝػبٔب٘ ،ٝكفح ٝصیش ظبٞش ٔی ٌشدد:

دس ایٗ كفح ٝؿٕبسّٔ ٜی یب ؿٕبس ٜپشػّٙی٘ ،بْ٘ ،بْ خب٘ٛادٌی سا ٚاسد ٕ٘ٛد ٚ ٜسد ٜػبصٔب٘ی ٔٛسد ٘ظشسا ا٘تخبة ٕ٘بئیذ .ػپغ ثب ا٘تخبة ٔحُ خذٔت٘ ،بْ ٚاحذٞبی ٔشتجظ ثب آٖ  ٚ ٚا٘تخبة ٘بْ ٚاحذ پؼت ػبصٔب٘ی
ٔشثٛع ٝظبٞش ٔی ؿٛدٕٞ .چٙیٗ ػىغ پشػّٙی سا دس ثؼذ اص تىٕیُ  ٚا٘تخبة وّیٛٔ ٝاسد دوٕ ٝتبئیذ سا ثض٘یذ .ثب صدٖ دوٕ ٝتبئیذ كفح ٝای ٕٞب٘ٙذ صیش ظبٞش ٔی ٌشدد و ٝتٕبْ اعالػبت وبسثشی ث ٝاضبف ٝی ٘بْ وبسثشی
 ٚسٔض ػجٛس ٕ٘بیؾ دادٔ ٜی ؿٛد .

ؿشوت تحمیك  ٚتٛػؼ ٝیؼٙب پبسع

كفح 7 :ٝاص17

سإٙٞبی وبسثشی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ

فشایٙذ خٛد اسصیبثی وبسوٙبٖ
ًحَُ اهتیاس دّی بِ پزسشٌاهِ شاخص ّای ػوَهی ٍ اختصاصی ػولکزد کارکٌاى
پغ اص ٚسٚد ث ٝػبٔب٘ ،ٝپبُ٘ اكّی ػبٔبٕ٘٘ ٝبیؾ دادٔ ٜی ؿٛد ،و ٝثش اػبع ػغح دػتشػی داد ٜؿذ ٜث ٝوبسوٙبٖٔ ،ی تٛاٖ ث ٝلؼٕتٟبیی و ٝػالٔت لفُ ٘ذاس٘ذٚ ،اسد ؿذ.

وبسثشاٖ ٔی ثبیؼت دس اِٚیٗ ٘ٛثت ٚسٚد ث ٝػبٔب٘ ٝاص لؼٕت ٚیشایؾ ٔـخلبت دس ثبالی كفح ٝپبُ٘ اكّی ٘شْ افضاس یب ٘ٛاس آثی سً٘ ثبالی ػبیش كفحبت ٘شْ افضاسٔ ،ـخلبت وبسثشی خٛد سا اكالح ٕ٘ٛد ٚ ٜاص لؼٕت
تغییش سٔض ػجٛس ،سٔض دس اختیبس داد ٜؿذ ٜسا تغییش دٙٞذ.

ًکتِ  :سٔض ػجٛس ا٘تخبثی ٔی ثبیؼت حتٕبً داسای حذالُ  6وبساوتش  ٚوبساوتش ٞبی آٖ تشویجی اص حشٚف  ٚاػذاد ثبؿذ.

ؿشوت تحمیك  ٚتٛػؼ ٝیؼٙب پبسع

ٚیشایؾ ٔـخلبت

كفح 8 :ٝاص17

سإٙٞبی وبسثشی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ

فشایٙذ خٛد اسصیبثی وبسوٙبٖ

پغ اص ا٘تخبة « ثبص وشدٖ فشایٙذ اسصیبثی» اص پبُ٘ اكّی ػبٔب٘ ٝو ٝث ٝػٛٙاٖ وبستبثُ اسصیبثی ٞبی ٞش یه اص وبسثشاٖ اػت ،وّی ٝفشایٙذ ٞبی اسصیبثی و ٝدػتشػی آٖ ث ٝوبسثش داد ٜؿذ ٜاػت ،دس چٟبس لؼٕت اسصیبثی ٞبی
خذیذ ،اسصیبثی ٞبی دس حبَ ا٘دبْ ،اسصیبثی ٞبی ا٘دبْ ؿذ ٚ ٜآسؿی ٛاسصیبثی لشاس داد ٜؿذ ٜاػت.
دس ٍٙٞبْ ٚاسد ؿذٖ دس ٘ٛثت ا َٚفشایٙذ اسصیبثی تؼشیف ؿذ ،ٜدس لؼٕت « فشایٙذ اسصیبثی خذیذ» لشاس ٌشفت ٝا٘ذ ِ.زا ثب صدٖ « فشایٙذ اسصیبثی خذیذ» ِیؼت فشایٙذٞبیی و ٝثبیذ أتیبص دٞی ؿٖٛد سا ٔـبٞذٕ٘ ٜبییذ.

دس كٛستی و ٝدس ٞش یه اص فشایٙذٞبی اسصیبثی ا٘تخبثی ،الذاْ ث ٝأتیبص دٞی یه یب چٙذ ؿبخق ٌشدد ،ایٗ فشایٙذ ث ٝعٛس خٛدوبس ٚاسد لؼٕت « فشایٙذٞبی اسصیبثی دس حبَ ا٘دبْ» ٔی ؿٛد و ٝدس ٘ٛثت ثؼذی ٚسٚد ثٔ ٝحیظ
ا٘تخبة ػّٕیبت اسصیبثی اص لؼٕت « فشایٙذٞبی اسصیبثی دس حبَ ا٘دبْ» ٔی ثبیؼت فشایٙذ ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخبة  ٚادأ ٝفشایٙذ اسصیبثی ٔشثٛط ث ٝآٖ  ٚأتیبصدٞی سا ا٘دبْ دادٕٞ .چٙیٗ دس كٛستیى ٝدسكذ پیـشفت فشایٙذ
اسصیبثی 100دسكذ ؿٛد ث ٝایٗ ٔؼئّ ٝدس لؼٕت « فشایٙذٞبی اسصیبثی ا٘دبْ ؿذ »ٜلبثُ دػتشػی اػت .
دس خذِ َٚیؼت فشایٙذٞبی اسصیبثی ،دس ػت ٖٛدسكذ پیـشفتٔ ،مذاس پیـشفت ػّٕیبت ثب تٛخ ٝث ٝأتیبص دٞی ث ٝػٛاالت دسج ؿذ ٜاػت .ثب ا٘تخبة ػٛٙاٖ فشایٙذ اسصیبثی ٔٛسد ٘ظشٚ ،اسد پشػـٙبٔ ٝاسصیبثی ٔشثٛع ٝآٖ خٛاٞیذ
ؿذ.

ؿشوت تحمیك  ٚتٛػؼ ٝیؼٙب پبسع
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سإٙٞبی وبسثشی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ

فشایٙذ خٛد اسصیبثی وبسوٙبٖ
هشخصات فزایٌذ ارسیابی:

پغ اص ٚسٚد ث ٝكفح ٝأتیبص دٞی ( كفح ٝای و ٝپشػـٙبٔ ٝاسصیبثی دس آٖ لبثُ ٔـبٞذ ٜاػت) دس لؼٕت ثبالی كفحٔ ٝـخلبت فشایٙذ اسصیبثی روش ؿذ ٜاػت و ٝؿبُٔ ٔٛاسد ریُ ٔی ثبؿذ:
شوارُ فزایٌذٔ:شثٛط ث ٝؿٕبس ٜفشایٙذ اسصیبثی تؼشیف ؿذٔ ٜی ثبؿذ و ٝتٛػظ ػبٔب٘ ٝث ٝعٛس خٛدوبس ایدبد ؿذ ٜاػت.
ػٌَاى فزایٌذ:ػٛٙاٖ فشایٙذ یب ػٛٙاٖ ػّٕیبت اسصیبثی ؤ ٝؼئ َٛاسصیبثی تؼییٗ ٕ٘ٛد ٜدس ایٗ لؼٕت دسج ٔی ٌشدد.
ًام کاربز٘ :بْ وبسثش فؼبَ ثب تٛخ ٝث ٝوّٕ ٚ ٝسٔض ػجٛس ٚاسد ؿذ ٜدسج ٔی ٌشدد.
هْلت اًجام ارسیابیٔ:ـخق ٔی ٕ٘بیذ اص سٚص خبسی تب تبسیخ پبیبٖ اسصیبثی،چٙذ سٚص ّٟٔت خٟت پبػخٍٛیی ث ٝپشػـٙبٔ ٝاسصیبثی ٚلت اػت .لبثُ روش اػت پغ اص ایٗ ّٟٔت وبسثش دس كٛست ٚاسد ؿذٖ ٕ٘ی تٛا٘ذ ٞیچ
ٌ ٝ٘ٛتغییشی دس پشػـٙبٔ ٝاسصیبثی اػٓ اص تغییش أتیبص ،دسج یب تغییش ضٕبئٓ ،تغییش ٔحتٛیبت خذا َٚضٕیٕ ....ٚ ٝا٘دبْ دٞذِٚ .ی ٔی تٛا٘ذ تٕبٔی ٔٛاسد دسج ؿذ ٜسا ٔـبٞذٕ٘ ٜبیذ .لبثُ روش اػت دس كٛست اػٕبَ تغییش پغ
اص پبیبٖ ّٟٔت اسصیبثی ،ایٗ تغییشات رخیشٕ٘ ٜی ٌشد٘ذ .تؼییٗ ّٟٔت ا٘دبْ اسصیبثی تٛػظ ٔؼئ َٛاسصیبثی ا٘دبْ ٔی ؿٛد.
تاریخ پایاى هْلت ارسیابی :تب ػبػت  24تبسیخ روش ؿذٜ
هحیط اهتیاسدّی:

ؿشوت تحمیك  ٚتٛػؼ ٝیؼٙب پبسع
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فشایٙذ خٛد اسصیبثی وبسوٙبٖ
دس ریُ لؼٕت ٔـخلبت فشایٙذ اسصیبثی ،پشػـٙبٔ ٝاسصیبثی  ٚوّیٛٔ ٝاسد ٔشثٛط ث ٝآٖ ث ٝاصای ٞش ٔحٛس اسصیبثی لبثُ ٔـبٞذ ٜاػت .ایٗ ٔحیظ ؿبُٔ ثخؾ ٞبی ریُ اػت:
اًتخاب هحَر ارسیابی :ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٞ ٝش پشػـٙبٔ ٝاسصیبثی ؿبُٔ یه یب چٙذ ٔحٛس اػتٔ،ی ثبیؼت اثتذا ٞش ٔحٛس سا اص لؼٕت ثبالی كفح ٝا٘تخبة  ٚػپغ ث ٝؿبخق ٞبی آٖ أتیبص داد.
جذٍل شاخص ّای ارسیابی:ث ٝاصای ٞش ٔحٛس یه یب چٙذ ؿبخق ٚخٛد داسد و ٝث ٝاصای ٞش یه ،یه خذ َٚلبثُ ٔـبٞذ ٜاػت و ٝؿبُٔ ػتٞ ٖٛبی ریُ ٔی ثبؿذ:

ردیف :دس ایٗ لؼٕت ؿٙبػ ٝؿبخق روش ؿذ ٜاػت و ٝث ٝتشتیت ؿٕبسٔ ٜحٛس  ٚؿٕبس ٜؿبخق اػت .ث ٝعٛس ٔثبَ اٌش ؿبخق ٔشثٛط ثٔ ٝحٛس ا َٚثٛد ٚ ٜؿبخق ػ ْٛثبؿذ ث ٝكٛست ٕ٘ 1-3بیؾ دادٔ ٜی ؿٛد.ػٌَاى:دسایٗ لؼٕت ػٛٙاٖ ؿبخق ٔشثٛع ٝروش ؿذ ٜاػت. تَضیحات:دس ایٗ لؼٕت ؿشحی دس خلٛف ػٛٙاٖ ؿبخق یب ػّٕیبتی و ٝفشد دس خلٛف ؿبخق ٔٛسد ٘ظش ٔی ثبیؼت ا٘دبْ دٞذ روش ٌشدیذ ٜاػت. ٍاحذ سٌجش  :دس ایٗ لؼٕت ٚاحذ ػٙدؾ یب دیٕب٘ؼی ٖٛؿبخق ٔٛسد ٘ظش روش ؿذ ٜاػت ؤ ٝمذاس ػّٕىشد ؿبخق ٘ؼجت ث ٝآٖ ػٙدیذٔ ٜی ؿٛد. سمف اهتیاس:دس ایٗ لؼٕت ػمف أتیبص یب ٚصٖ ؿبخق ٘ؼجت ث ٝػبیش ؿبخق ٞبی ٔحٛس ٔشثٛع ٝدسج ؿذ ٜاػت. ّذف /استاًذارد :دس ایٗ لؼٕت ٔحذٚد ٜپزیشؽ ؿبخق یب ٞذف آٖ دس دٚس ٜاسصیبثی ٔٛسد ٘ظش روش ٌشدیذ ٜاػت .دس خلٛف ؿبخق ٞبی اختلبكی وبسوٙبٖ ثب تٛخ ٝث ٝتفب٘ ٓٞبٔ ٝػّٕىشد ٔجبدِ ٝؿذٞ ٜش یهاص وبسوٙبٖ ثب ٔذیش ٔبفٛق دس خلٛف ٔمذاس ٔٛسد ا٘تظبس ؿبخق دس دٚس ٜػّٕىشدی ٔشثٛعٔ( ٝثالً ػّٕىشد دس ػبَ ٔ ،)1391مذاس ٞذف ٔشثٛعٚ ٝاسد ٔی ٌشدد.
 دالیل ٍ شَاّذ:دس ایٗ لؼٕت وبسوٙبٖ دس كٛستی و ٝدالیُ ،ؿٛاٞذ یب تٛضیحبتی دس ساػتبی دفبع اص ٔمبدیش خٛد اسصیبثی ؿبخق ٔشثٛع ٝداسد ،خٟت ٔـبٞذ ٜتٛػظ ٔذیش ٔبفٛق  ٚوب٘ٞ ٖٛبی اسصیبثی دسج ٔیٕ٘بیذ .تٛكیٔ ٝی ٌشدد دس ایٗ لؼٕت تٛضیحبت وٛتب ٜاسائٌ ٝشدد  ٚدس كٛست ٘یبص ث ٝؿشح وبُٔ تش اص دوٕ ٝتٛضیحبت ثیـتش اػتفبدٌ ٜشدد.
 ػولکزد:دس ایٗ لؼٕت ثب تٛخ ٝثٔ ٝمذاس ٞذف ٚ ٚاحذ ػٙدؾٔ ،مذاس ػّٕىشد فشد ثش اػبع ٔؼتٙذات ٔؼتجشی و ٝضٕیٕ ٝؿذ ٜیب دس لؼٕت دالیُ  ٚؿٛاٞذ ؿشح آٖ اسائٔ ٝی ٌشددٚ ،اسد ٔی ٌشددِ .زا اسصیبثیوٙٙذ ٜدس خلٛف ؿبخق ٞبی وٕی ٔی ثبیؼت أتیبص ٔشثٛع ٝسا ثب تٛخ ٝثٔ ٝمذاس ػمف أتیبص(ٚصٖ ؿبخق) ٞ ٚذف ،ػذدی ثیٗ كفش ٔ ٚمذاس ٞذف ٚاسد ٕ٘بیذٕٞ .چٙیٗ دس خلٛف ؿبخق ٞبی ویفی ٔی ثبیؼت
ػٛٙاٖ پبػخ سا ا٘تخبة ٕ٘بیذ.
 اهتیاس ًْایی:دس ایٗ لؼٕت پغ اص صدٖ دنٔ ٝتأییذ ،ثب تٛخ ٝثٔ ٝمذاس ػمف أتیبصٔ ،مذاس ٞذف ٔ ٚمذاس ػّٕىشد ،أتیبص ٔىتؼج ٝؿبخق تٛػظ ػبٔب٘ ٝث ٝعٛس خٛد وبس ٔحبػج ٚ ٝدس ایٗ لؼٕت دسج ٔی ٌشدد.دنهِ ّای هزبَط بِ ّز شاخص :دس ریُ خذٔ َٚشثٛط ثٞ ٝش ؿبخق  3دٌٕ ٝریُ ٚخٛد داسد:
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 -1تَضیحات بیشتز  :اٌش فشد ػال ٜٚثش ؿشحی و ٝدس خّٛی ٞش ؿبخق دس لبِت دالیُ  ٚؿٛاٞذ داؿت ٝثبؿذ ،تٛضیحی ٔـشٚح ٔشثٛط ثٞ ٝش ؿبخق داؿت ٝثبؿذٔ ،ی ثبیؼت ثش سٚی دوٕ ٝتٛضیحبت ثیـتش وّیه وشدٚ ٜ
دس كفح ٝثبص ؿذ٘ ٜىبت ٔٛسد ٘ظش خٛد سا دسج ٕ٘بیذ .تبییذوٙٙذ ٜأتیبص خٛد اسصیبثی (ٔذیش ٔبفٛق یب وب٘ٞ ٖٛبی اسصیبثی) ثب ٔـبٞذ ٜایٗ ٔٛاسد لبدس خٛاٞذ ثٛد أتیبص دلیك تشی سا ث ٝفشد ثذٞذ.
دسكٛستی و ٝدس ایٗ لؼٕت اعالػبتی ٚاسد ؿذ ٚ ٜدٌٕ ٝتأییذ صد ٜؿٛد ،سً٘ دٌٕ ٝث ٝكٛست ػجض سً٘ لبثُ ٔـبٞذ ٜخٛاٞذ ثٛد و ٝدس ٍٙٞبْ وٙتشَ تىٕیُ پشػـٙبٔ ٝاسصیبثی فشد ٔی تٛا٘ذ ،ؿبخق ٞبیی و ٝتٛضیحبت
ثیـتش ثشای آٖ اسائٕٛ٘ ٝد ٜسا ثب سً٘ ػجض ٔـبٞذٕ٘ ٜبیذ.

ًکتِ  :ثؼذاص دسج تٛضیحبت دوٕ ٝثبصٌـت سا ا٘تخبة ٕ٘بئیذ .
-2درج ضویوِ :دس كٛستی و ٝفشد خٟت اثجبت أتیبصات اسائ ٝؿذٔ ،ٜؼتٙذات ٔؼتجشی داؿت ٝثبؿذ ،ثشای دسج ضٕبئٓ ٔی ثبیؼت ثش سٚی دٌٕ ٝدسج ضٕیٕ ٝوّیه ٕ٘ٛد ٚ ٜدس كفح ٝثبص ؿذ ٜثب دادٖ ػٛٙاٖ ضٕیٕ ٚ ٝصدٖ
دٌٕٔ ٝؼیش فبیُ  ٚػپغ صدٖ دٌٕ ٝاضبف ٝوشدٖٔ ،ؼتٙذ ٔشثٛع ٝسا اضبفٕ٘ ٝبیذ .دس خذِٚی و ٝایدبد ؿذ ٔی تٛاٖ فبیُ ٞبی ضٕیٕ ٝؿذ ٜسا ٔـبٞذٕٛ٘ ٜد  ٚیب حزف وشد.
دسكٛستی و ٝدس ایٗ لؼٕت ضٕیٕ ٝای دسج ؿٛد  ٚدٌٕ ٝتأییذ صد ٜؿٛد ،سً٘ دٌٕ ٝث ٝكٛست ػجض سً٘ لبثُ ٔـبٞذ ٜخٛاٞذ ثٛد و ٝدس ٍٙٞبْ وٙتشَ تىٕیُ پشػـٙبٔ ٝاسصیبثی دػتٍبٔ ٜی تٛا٘ذ ،ؿبخق ٞبیی وٝ
ضٕیٕ ٝای ثشای آٖ دسج ٕ٘ٛد ٜسا وٙتشَ وٙذ.
ًکتِ:1فمظ فبیُ ٞبیی ثب فشٔت ،gif ،jpg ،pdf ،txt ،docx ،doc ،xlsx ،xls
 rar ،zipلبثُ ضٕیٕ ٝؿذٖ ٔی ثبؿٙذ.
ًکتِ:2ث ٝعٛس وّی پیـٟٙبد ٔی ٌشدد ٔؼتٙذاتی ث ٝػٛٙاٖ ؿٛاٞذ ػّٕىشد ضٕیٕٝ
ٌشد٘ذ و ٝحبٚی چىیذ ٜػّٕىشد فشد دس خلٛف ؿبخق ٔٛسد ٘ظش ثبؿٙذ .أبدس
كٛستی و ٝفبیُ ٔٛسد ٘ظش حدٓ صیبدی داؿت ٝیب ایٙى ٝاحتٕبَ داؿت ٝثبؿذ و ٝث ٝدِیُ
تؼذاد كفحبت صیبد تٛػظ ٔذیش ٔبفٛق یب وب٘ٞ ٖٛبی اسصیبثی ثشسػی ٘ـٛد ،ثٟتش اػت
فشد دس ػت ٖٛاعالػبت ثیـتش پیبٔی ٔجٙی ثش ایٙىٔ ٝؼتٙذات ٔؼتجشی خٟت دفبع اص
ػّٕىشد خٛد دس ساثغ ٝثب ؿبخق ٔٛسد دس اختیبس داسد سا ثشای ثشسػی ٔذیش ٔبفٛق یب
وب٘ٞ ٖٛبی اسصیبثی ثجت ٕ٘بیذ تب دس كٛست ٘یبص ث ٝكٛست حضٛسی یب ث ٝؿی ٜٛدیٍشی
ثشای ثشسػی اسػبَ ٌشدد.
ًکتِ  : 3ثؼذاص دسج تٛضیحبت دوٕ ٝثبصٌـت سا ا٘تخبة ٕ٘بئیذ .
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-3هستٌذات لاًًَی  :دس كٛستی و ٝث ٝاصای یه ؿبخق یب صیش ؿبخق ٔؼتٙذاتی ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ ٔذیش ػیؼتٓ ایٗ ٔؼتٙذ سا دس ػیؼتٓ دسج ٕ٘ٛد ٜتب وبسثشاٖ دس كفح ٝأتیبص دٞی ثتٛا٘ٙذ ٔؼتٙذات ٔشثٛع ٝسا داّ٘ٛد
 ٚتىٕیُ ٕ٘بیٙذ ٕٞچٙیٗ دس كفح ٝأتیبصدٞی دؤٕ ٝؼتٙذات لب٘٘ٛی فمظ ث ٝاصای آٖ ؿبخق ٕ٘بیؾ دادٔ ٜی ؿٛد .
دس كٛستی و ٝؿبخلی داسای ٔؼتٙذ لب٘٘ٛی یب دػتٛس اِؼّٕی ثبؿذ ،ایٗ دٌٕ ٝثشای آٖ ؿبخق لبثُ ٕ٘بیؾ اػت.
دنهِ تأییذ :أتیبص ٞبی دسج ؿذ ٜتٛػظ وبسثش ٕٞ ٚچٙیٗ ٔؼتٙذات ضٕبئٕی و ٝدسج ٔی ٌشدد فمظ دس كٛست صدٖ دٌٕ ٝتبییذ و ٝدس پبییٗ خذٔ َٚشثٛط ثٞ ٝش ؿبخق لبثُ ٔـبٞذ ٜاػت ،رخیشٔ ٜی ٌشد٘ذِ .زا ٔی
ثبیؼت دلت ؿٛد دس حیٗ أتیبص دٞی ث ٝدِیُ احتٕبَ لغؼی استجبط  ،ایٗ دٌٕ ٝحتٕبً دس حیٗ تىٕیُ خذ َٚؿبخق ٞش چٙذ دلیم ٝصد ٜؿٛد .لبثُ روش اػت ثب صدٖ ایٗ دٌٕ ٝفمظ أتیبصات  ٚتٛضیحبت  ٚضٕبئٓ ٔشثٛط
ث ٝآٖ ؿبخق رخیشٔ ٜی ؿٛد.

پغ اص صدٖ دٌٕ ٝتأییذ ٞش ؿبخق دس كٛستیى ٝوّی ٝؿبخق ٞبی خذ َٚؿبخق أتیبص دٞی ؿذ ٜثبؿٙذ ،ػالٔت تأییذ ػجض سً٘ دس وٙبس ػٛٙاٖ ؿبخق ٔی آیذ و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜتىٕیُ ؿذ ٜأتیبص دٞی ؿبخق ٔشثٛعٝ
اػت.
تَجِ:ث ٝدِیُ ٔؼبئُ أٙیتی دس كٛستی و ٝوبسثش تب ٔذت  30دلیم ٝدٌٕ ٝتبئیذ سا ٘ض٘ذٚ ،ثؼذ اصایٗ ٔذت دٌٕ ٝتبئیذ سا ثض٘ذ وّیٔ ٝمبدیش ٚاسد ؿذ ٜدس ایٗ ٔذت رخیشٕ٘ ٜی ؿٛدِ ،زا صٔب٘جٙذی صدٖ دٌٕ ٝتبئیذ تٛػظ وبسثش
ٔی ثبیؼت ٔٛسد تٛخ ٝاویذ لشاس ٌیشدٚ .احذ پـتیجب٘ی ػبٔب٘ٞ ٝیچ ٔؼئِٛیتی دس خلٛف ػذْ تٛخ ٝوبسثشاٖ ث ٝایٗ ٔٛضٛع ٘ذاؿتٚ ٝدس ایٗ خلٛف پبػخٍٕ٘ ٛی ثبؿذ .پغ اص  30دلیم ٝاٌش دٌٕ ٝتبئیذ صد٘ ٜـٛد ػیؼتٓ
ث ٝكٛست خٛد وبس ث ٝكفحٚ ٝسٚد ث٘ ٝشْ افضاس خٛاٞذ سفت.
دنهِ تأییذ ّوِ :ایٗ دٌٕ ٓٞ ٝدس لؼٕت ثبالی كفح ٝآٔذ ٜاػت و ٝوّی ٝأتیبصات  ٚضٕبئٓ ؿبخق ٞبی یه ٔحٛس سا رخیشٔ ٜی ٕ٘بیذ.
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تحلیل ػولکزد:دس پبییٗ پشػـٙبٔ ٝی ٞش ٔحٛس  ،ثخـی ثب ػٛٙاٖ تحّیُ ػّٕىشد لشاس داسد .اسصیبثی وٙٙذٔ ٜی ثبیؼت دس ایٗ لؼٕت ٘مبط لٛت ‚ ٘مبط ضؼف ٘ ٚمبط ثٟجٛد ٔٛسد ٘ظش سا دس خلٛف ٔحٛس اسصیبثی ٔشثٛعٝ
ٚاسد ٕ٘بیذ .تىٕیُ ایٗ لؼٕت ثشای ٞش یه اص وبسوٙبٖ اِضأی اػت.

ًحَُ کٌتزل ٍضؼیت اهتیاس دّی:
اص لؼٕت ٔ ٛٙثبالی كفحٌ ٝضیٚ ٝٙضؼیت أتیبصدٞی سا ا٘تخبة ٕ٘بییذ .ثب ا٘تخبة ایٗ ٌضیٚ ، ٝٙضؼیت أتیبص دٞی ث ٝؿبخق ٞبی پشػـٙبٕٔ٘ ،ٝبیؾ دادٔ ٜی ؿٛد .دس ایٗ ٔحیظ ثب ا٘تخبة ٞش ٔحٛس ٚضؼیت ػٙبكش ػغح
پبییٗ تش آٖ ٕ٘بیؾ دادٔ ٜی ؿٛد .
ػالٔت ػجض ٕ٘بیبٍ٘ش وبُٔ ثٛدٖ أتیبص دٞی ث ٝآٖ ٔحٛس یب ؿبخق اػت.
ػالٔت صسد ٕ٘بیبٍ٘ش ٘بلق ثٛدٖ أتیبص دٞی ث ٝآٖ ٔحٛس یب ؿبخق اػت .ث ٝػجبست دیٍش یه یب چٙذ ػٙلش
أتیبص دٞی ٘ـذ ٜا٘ذ.
ػالٔت لشٔض ٕ٘بیبٍ٘ش ایٗ اػت وٞ ٝیچ یه اص ػٙبكش أتیبص دٞی ٘ـذ ٜا٘ذ.
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ًحَُ کٌتزل درصذ پیشزفت ارسیابی

اص لؼٕت ٔ ٛٙثبالی كفحٌ ٝضی ٝٙدسكذ پیـشفت اسصیبثی سا ا٘تخبة ٕ٘بییذ .ثب ا٘تخبة ایٗ ٌضی ٝٙدسكذ پیـشفت اسصیبثی یب ث ٝػجبست دیٍش دسكذ تىٕیُ پشػـٙبٔ ٝاسصیبثی ،دس خلٛف ٞش یه اص اسصیبثی ؿ٘ٛذٌب٘ی و ٝدس
پشػـٙبٔ ٝاسصیبثی لبثُ ا٘تخبة ٞؼتٙذ ،اسائٔ ٝی ٌشددِ .زا ثب ا٘تخبة آٖ دس یه خذٌ َٚضاسؽ ٔشثٛع ٝاسائٔ ٝی ٌشدد.
تَجِ  :دسكذ پیـشفت  0ثٔ ٝؼٙی اسصیبثی ا٘دبْ ٘ـذ 100 ، ٜثٔ ٝؼٙبی اسصیبثی ا٘دبْ ؿذٕٞ ٜچٙیٗ اػذاد ثیٗ ایٗ ٔحذٚد ٜثٔ ٝؼٙبی اسصیبثی دس حبَ ا٘دبْ اػت .

اهتیاس ًْایی
اص لؼٕت ٔ ٛٙثبالی كفحٌ ٝضی ٝٙأتیبص ٟ٘بیی سا ا٘تخبة ٕ٘بییذ .ثب ا٘تخبة ایٗ ٌضی ٝٙأتیبص ٟ٘بیی فشد ٕ٘بیؾ دادٔ ٜی ؿٛد.

ًحَُ تؼزیف پزسشٌاهِ شاخص ّای اختصاصی ػولکزد کارکٌاى:

دسكفح ٝپبُ٘ اكّی ػبٔب٘ ٝثش سٚی دوٕ ٝتؼشیفٚ/یشایؾ پشػـٙبٔ ٝاختلبكی وّیه ٖٔٛد ٚ ٜدسكفح ٝثبص ؿذ ٜاثتذا دٚس ٜاسصیبثی سا ا٘تخبة ٕ٘بییذ  ٚػپغ ثش سٚی ٌضی ٝٙتؼشیف پشػـٙبٔ ٝوّیه ٕ٘بییذ.
دس كفح ٝثبص ؿذ ٜپشػـٙبٔٔ ٝشخؼی و ٝتٛػظ ٔذیش ػیؼتٓ ث ٝاصای ٞش یه اص حٛصٞ ٜبی ػبصٔبٖ تؼشیف ؿذ ٜاػت و ٝؿبُٔ یه یب چٙذ ٔحٛس  ٚث ٝاصای ٞش ٔحٛس ؿبُٔ چٙذ ؿبخق ٔی ثبؿذ.
ایٗ پشػـٙبٔ ٝثش اػبع د ٚحبِت ریُ تؼشیف ؿذ ٜاػت:
 -1ثش اػبع ؿشح ٚظبیف ٔ ٚؼئِٛیت ٞبی ٔح ِٝٛؿغُ و ٝفشد ٔی ثبیؼت ثش اػبع ٞش یه اص ٚظبیف ٔ ٚؼئِٛیت ٞبی وّی ،فؼبِیت ٞبیی و ٝدس عی دس ٜٚاسصیبثی ا٘دبْ داد ٜاػت سا ثٞ ٝش یه اص ؿبخق ٞبی پشػـٙبٔٝ
ٔشخغ اضبفٕ٘ ٝبیذ.
ؿشوت تحمیك  ٚتٛػؼ ٝیؼٙب پبسع

كفح 15 :ٝاص17

سإٙٞبی وبسثشی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ

فشایٙذ خٛد اسصیبثی وبسوٙبٖ
 -2ثش اػبع ثش٘بٔٞ ٝب  ٚپشٚطٞ ٜبی ٞش یه اص حٛصٞ ٜبی ػبصٔب٘ی و ٝدس استجبط ثب ثش٘بٔٞ ٝب  ٚساٞجشدٞبی والٖ ػبصٔبٖ تذٚیٗ ؿذ ٜاػت .دس ایٗ حبِت فشد ٔی ثبیؼت فؼبِیت ٞبی ٔح ِٝٛخٛد سا ث ٝاصای ٞش یه اص ثش٘بٔٞ ٝب
 ٚپشٚطٞ ٜبی حٛص ٜػبصٔب٘ی خٛد اضبفٕ٘ ٝبیذ .اِجتٕٔ ٝىٗ اػت فشد دس ثشخی اص ثش٘بٔٞ ٝب  ٚپشٚطٞ ٜبی حٛص ٜػبصٔب٘ی خٛد ٘مـی ٘ذاؿت ٝثبؿذ و ٝدس ایٗ كٛست ٘یبصی ث ٝاضبفٕٛ٘ ٝدٖ فؼبِیت ث ٝای ٍٝ٘ٛٙثش٘بٔٞ ٝب ٘یؼت.
دس كفح ٝظبٞش ؿذ ٜثشای تؼشیف پشػـٙبٔ ٝاختلبكی اثتذا دٚس ٜاسصیبثی سا ا٘تخبة ٕ٘ٛد ،ٜػپغ دٌٕ ٝتؼشیفٚ/یشایؾ پشػـٙبٔ ٝاختلبكی" سا ثض٘یذ تب پشػـٙبٔٔ ٝشخغ ٔشثٛع ٝث ٝكٛست دسختی ظبٞش ٌشدد.

.
ثشای ٚاسد ٕ٘ٛدٖ ٚظبیف/فؼبِیت ٞبی ٔشتجظ ثب ٞش ٔحٛس دس دسخت ػٕت ساػت كفح ،ٝثش٘بٔ/ٝپشٚطٚ /ٜظیف ٝوّی سا ا٘تخبة ٕ٘ٛد ٚ ٜػپغ دٌٕ" ٝافضٚدٖ ػٙلش ث ٝػغح ا٘تخبثی " سا صد ٜدس وبدس ٔشثٛط ػٕت چپ وٝ
ٔشثٛط ث ٝافضٚدٖ فؼبِیت ٞب  ٚالذأبت ٔشثٛط ث ٝػٙلش ا٘تخبثی اػت ٕ٘بیؾ دادٔ ٜی ؿٛد .دس ایٗ وبدس اعالػبت ٔشثٛط ث ٝفؼبِیت سا ٚاسد ٕ٘بییذ  ٚدٌٕ" ٝاضبف ٝوشدٖ" سا وّیه وٙیذ .ثشای تؼشیف فؼبِیت ٞب ٔی ثبیؼت
اثتذا ػٛٙاٖ ؿبخق ٞش فؼبِیت ٔٛسد ٘ظش روش ٌشددٕٞ .چٙیٗ ٚصٖ(ػمف أتیبص) فؼبِیت ٔٛسد ٘ظش ثب تٛخ ٝثٚ ٝصٖ ػغح ثبالتش آٖ (ٚصٖ ثش٘بٔٚ )ٝاسد ٌشددٕٞ .چٙیٗ اػتب٘ذاسد(ٔحذٚدٔ ٜغّٛة) ؿبخق ٚ ٚاحذ ػٙدؾ آٖ
٘یض ٔی ثبیؼت تؼییٗ ٌشدد.

خٟت ٔـبٞذٔ ٜـخلبت ػغٛح ثبالتش ؿبخق ٔی تٛاٖ ثبلشاسدادٖ ٘ـبٍ٘ش ٔٛع سٚی ػٛٙاٖ ػٙلش ٔٛسد ٘ظش سٚی دسخت ٔشخغ ،اعالػبتی ٕٞچٚ ٖٛصٖ ،اػتب٘ذاسد  ... ٚسا ٔـبٞذٕٛ٘ ٜد.
دس خلٛف ٞش ػٙلش ا٘تخبثی(ثش٘بٔ/ٝپشٚطٚ/ٜظیف ٝوّی) ٔی تٛاٖ یه یب چٙذ ؿبخق سا ثب سٚؽ فٛق ٚاسد ٕ٘ٛد .پغ اص تىٕیُ پشػـٙبٔ ٝاختلبكی  ٚاعٕیٙبٖ اص كحت اعالػبت ٚاسد ؿذ ،ٜدٌٕ" ٝتؼشیف ػّٕیبت اسصیبثی "
سا صد ٜتب خٟت پشػـٙبٔ ٝتؼشیف ؿذ ٜثش اػبع دٚس ٜاسصیبثی ا٘تخبثی ،ػّٕیبت اسصیبثی خٟت فشایٙذ خٛد اسصیبثی  ٚاسصیبثی تٛػظ ٔذیشاٖ ٔبفٛق  ٚوب٘ٞ ٖٛبی اسصیبثی تٛػظ ػبٔب٘ ٝث ٝعٛس خٛدوبس تؼشیف ؿٛد.
ؿشوت تحمیك  ٚتٛػؼ ٝیؼٙب پبسع
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سإٙٞبی وبسثشی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت ػّٕىشد وبسوٙبٖ

فشایٙذ خٛد اسصیبثی وبسوٙبٖ
ًحَُ اهتیاس دّی بِ پزسشٌاهِ شاخص ّای اختصاصی ػولکزد کارکٌاى
پغ اص تىٕیُ پشػـٙبٍٔٙٞ ٚ ٝبٔی و ٝدنٔ ٝتبییذ  ٚتؼشیف فشایٙذ اسصیبثی سا وّیه ٕ٘بییذ دس لؼٕت فشایٙذٞبی اسصیبثی خذیذ ،دسكفح ٝا٘تخبة فشایٙذ اسصیبثی یه فشایٙذ خٛداسصیبثی تحت ػٛٙاٖ ”اسصیبثی ؿبخق ٞبی
اختلبكی ػّٕىشد “ اضبفٔ ٝی ؿٛد .ثشسٚی ػٛٙاٖ آٖ وّیه ٕ٘ٛد ٚ ٜػپغ دس كفح ٝأتیبصدٞی پشػـٙبٔ ٝتؼشیف ؿذ ،ٜخٟت أتیبص دٞی لبثُ ٔـبٞذ ٜاػت.
٘ح ٜٛأتیبصدٞی ث ٝؿبخق ٞبی اختلبكی ٘یض ٕٞب٘ٙذ ؿبخق ٞبی ػٕٔٛی ٔی ثبؿذ.
تٛخ : ٝدس كٛستی و ٝپشػـٙبٔ ٝاختلبكی تؼشیف ٌشدد  ٚدنٔ ٝتبییذ  ٚتؼشیف ٔؼبئُ اسصیبثی صد ٜؿٛد أىبٖ ٚیشایؾ پشػـٙبٔ ٝتٛػظ وبسثشاٖ لجُ اص پبیبٖ ّٟٔت اسصیبثی ٚخٛد خٛاٞذ داؿت .ثشای ایٗ ٔٙظٛس دس پبُ٘
اكّی ٘شْ افضاس ،تؼشیف پشػـٙبٔ ٝاختلبكی سا ا٘تخبة  ٚدس كفح ٝثبص ؿذ ٜدٌٕ ٝتؼشیفٚ /یشایؾ پشػـٙبٔ ٝاختلبكی سا صدٚ ٚ ٜیشایؾ ٞبی ٔٛسد ٘ظش سا ا٘دبْ داد ٚ ٜػپغ دٌٕ ٝتأییذ  ٚتؼشیف فشایٙذ اسصیبثی سا ثض٘یذ.
لبثُ روش اػت دس كٛستی ؤ ٝمبدیش پشػـٙبٔٚ ٝیشایؾ ؿذ ٜثبؿٙذ ،تغییشات ث ٝعٛس خٛدوبس دس كفح ٝأتیبص دٞی اػٕبَ ٔی ٌشدد.

ؿشوت تحمیك  ٚتٛػؼ ٝیؼٙب پبسع
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