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خط قرهسّب ٍ خط ّبی زرد ایي سوت:
خط قرهس:
-1گرفتي ضیریٌی از ضعببت بِ ّیچ عٌَاى تحت ّیچ ضرایطی اگر التوبس ّن کردًذ بِ ّیچ ضعبِ ای ببر اعتببری ًذّیذ چَى بب دادى ببر
اعتببری رابطوَى بب اى ضعبِ کبردٍ پٌیر هی ضَد ٍ اى ضعبِ دضوي سر سخت هب ٍ ضرکت هی ضَد.

خط زرد:
-1ارسبل ببر ضعببت بب هبًذُ بذّی ببالتر از سقف هجبز ضعبِ
-2پر ًکردى اطالعبت برًبهِ جبهع ائن از  :پیگیری ٍصَل هطبلببت
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سخٌی از ًَیسٌذُ کتبة :
هي ثب تَخِ ثِ هطىالت توبم ٍاحذّب ثِ ایي ًتیدِ سسیذم وِ اگش ثشای ّش ٍاحذی ایي وتبة ًَضتِ ضَد هطىالت آى ٍاحذ ثِ حذالل هیشسذ ٍ ّش ًیشٍی
خذیذی ثب هؽبلمِ ایي وتبة ثِ ساحتی هیتَاًذ  12%وبس آى ٍاحذ سا پیص ثجشد ٍ ایي وتبثْب ثبیذ ثِ ؼشیمی ًَضتِ ضًَذ وِ دس ّش ضشوتی دس ساثؽِ ثب آى
ٍاحذ وبسثشد داضتِ ثبضٌذ ٍ ثتَاًذ حذالل  12%ثِ آى ٍاحذ ووه وٌذ ٍ هؽبلت آى ثبیذ ثمذسی ضفبف ٍ گَیب ثبضذ وِ ًیبص ثِ تَظیح ًذاضتِ ثبضذ ٍ ثبص ّن
تبویذ هیىٌن ثِ خبی ولوبت صیجب ٍ ثب والس ٍ اًگلیسی ٍ والسیه اص ولوبت ضفبف ٍ سٍاى وِ هؽلت سا ثشسبًذ استفبدُ ضَد صیشا لشاس است ایي وتبة سا
ضخصی ثخَاًذ هبًٌذ خَد هي وِ سَاد تب سَم ساٌّوبیی ثیطتش ًذاسد ٍ ولوبت ثبیذ سٍاى ثبضذ تب سشدس ثیبٍسم ٍ خَاّطی وِ داسم ایي سا ثذاًیذ وِ ضوب
داسیذ ثشای هي وتبة هیٌَیسیذ پس ایي ًىبت حتوب سلبیت ضَد ٍ دسگیش ایي ًجبضیذ وِ اگش ضخص ثبسَادی ایي سا ثخَاًذ ثِ هب هی خٌذد ٍٍٍ اگش لشاس ثَد
ٍاحذّب ٍ صٌمت آًْب سا دسست وٌذ تب حبال دسست وشدُ ثَد پس ثبص ّن هیگَین سٍاى ٍ ضفبف ٍ گَیب .

ثب تَخِ ثِ هطىالت دیذُ ضذُ دس وبسّب ثِ ایي

ًتیدِ سسیذین وِ اگش ثشای ّش ٍاحذ وتبثی ًَضتِ ضَد وِ ّن سبدُ ثبضذ ٍ ّن وبسثشدی ٍ سٍاى وِ تدشثِ ایي ّوِ آصهَى ٍ خؽبیوبى سا دس آى ثیبٍسین ثب دس
ًفش گشفتي ایٌىِ ًیشٍی خذیذ وِ هی آیذ ثتَاًین دس هذت دُ سٍص،صفش تب صذ وبسوشد آى ٍاحذ سا ثِ ًیشٍی خذیذ آهَصش دّین ٍ ّن ثتَاًین دس سبیش
ضشوتْب ایي ثشًبهِ سا اخشا وٌین ٍ هي ثشای ایي تدشثِ خیلی ّضیٌِ گضافی هتمجل ضذم ٍ تدشثِ صیبدی سا ثشای ایي وتبة صشف وشدُ ام ٍ حبل ثب تَخِ ثِ
ایٌىِ ّش اًسبًی ثشای ّش چیضی وِ ّضیٌِ هیىٌذ لذس آى سا هیذاًذ ٍ چٌبًچِ ّضیٌِ ًىٌذ لذس آًشا ًویذاًذ ٍ هي اگش ثخَاّن ثشای ایي وتبة ّضیٌِ ثگیشم ثِ
خذاًٍذی خذا لسن ووتش اص  12هیلیَى تَهبى دسیبفت ًویىشدم ٍلی حبل ثش اسبس ّذفن وِ سضذ صٌمت ول وطَس هیجبضذ ایي وتبة سا سایگبى دس اختیبس
صٌمت هیگزاسم ٍلی ضوب سا ثب ٍخذاى خَدتبى ّش چمذس ایي وتبة ثِ ضوب ووه وشدُ است ّوبى هجلغ سا ثِ ضوبسُ حسبة صبدسات 2111211112221
وِ ثِ ًبم داٍد سظبیی هیجبضذ ٍاسیض ًوبییذ وِ ایي هجغ سا ثیي پشسٌل ضشوت وِ دس ًَضتي ایي وتبثْب ٍ دس اختیبس گزاضتي تدبسثطبى دس اختیبس ضوب ٍ
صٌمت وِ خیلی ّوىبسی وشدُ اًذ تمسین هیطَد ٍ صبدلبًِ ثگَین چٌبًچِ ّضیٌِ وٌیذ هؽوئٌب لذس ایي وتبة سا هیذاًیذ ٍ ً %122تیدِ هیگیشیذ ٍ چٌبًچِ
ّضیٌِ ًىٌیذ هؽوئٌب لذس ایي سا ًویذاًیذ حبل اهیذٍاسم ایي وتبة ٍالمب ثشای ضوب وبسثشدی ثبضذ ٍ دس ثْجَد ایي ٍاحذ ضوب حذالل  12%تبثیشگزاس ثبضذ ٍ
ّشگًَِ پیطٌْبدی دس ساستبی ثْجَد ایي وتبة داضتیذ ثب ایي آدسس ایویل ثب هب دس استجبغ ثبضیذEmail: info@nemat-co.ir.
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همذهِ:
ایي وتبة ثیطتش ثِ هٌفَس دادى خػ هص است وِ ثذاًیذ ٍاحذ ضوب ثبیذ چِ ثیس ّبی وبسی داضتِ ثبضذ ٍ سمی وٌیذ ایي ثیس ّب سا ثشای ٍاحذ خَد
ؼشاحی ٍ تىویل وٌیذ .هبًٌذ چبست ٍاحذ  ،آییي ًبهِ ّب  ،فشآیٌذّب ٍ..
ٍ چٌبًچِ هسئَل ّش ٍاحذ ٍ ّش ضشوتی ایي وتبة (هٌفَس ّوبى ثیس ّبی وبسی ایي سوت) سا ؼشاحی ٍ تىویل وٌذ ثِ خشات هی تَاًن ثگَیین وِ آى
ٍاحذ وبسش ثذٍى خؽب ٍ ثب ثبصدّی ثبال پیص هی سٍد .هثبل خذٍل صیش:
 -1لجل اص اخشای ایي دستَالمول ّب
تَاًوٌذی پرسٌل

سبعت کبری

خرٍجی کبر

%07

 8سبعت کبری کِ بِ اضبفِ کبری ّن کطیذُ هی ضذ

%33

 -1ثمذ اص اخشای ایي دستَسالمول ّب
تَاًوٌذی پرسٌل

سبعت کبری

خرٍجی کبر

%07

 4سبعت کبر

%03
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چبرت ٍاحذ
ثش خالف ایٌىِ دیذگبُ اوثشیت اص چبست،سلسلِ هشاتت ٍهطخص ضذى ًیشٍّبی صیش هدوَق هیجبضذّ ،ذف هب اص تْیِ ی چبست ٍاحذ ایي است وِ ثذاًین دس
ایي ٍاحذ چِ تمذاد ًیشٍ هَسد ًیبص است ٍ تب حذٍدی ضشح ٍـبیف ّش وذام دس ًگبُ اٍل دس چبست هطخص ثبضذ یمٌی ثبیذ تَی چبست حذاالهىبى ضشح
ٍـبیف اصلی ٍ تمسین وبس تَظیح دادُ ضَد.
دس تْیِ چبست هب سمی وشدُ این وِ حذاالهىبى وبسّبی اصلی سوت ّبی آى ٍاحذ سا دس چبست ًوبیص دّین تب ٍلتی وِ ًیشٍی تبصُ ٍاسدی ثِ آى هدوَلِ
ٍاسد هی ضَد دس ّوبى ًگبُ اٍل ثذاًذ وِ وذام وبسّب سا ثبیذ اًدبم دّذ ٍ دس ایي ٍاحذ چِ وبسّبیی دس حبل اًدبم است ٍ ثب چٌذ ًفش ایي وبسّب سا ثبیذ اًدبم
دّذ
هتبسفبًِ ّن لجال ضشوت هب ّن دس هدوَلِ ّبی دیگش پیص هی آیذ وِ ًیشٍ  1هبُ وبس هی وٌذ ٍلی وبهل ًوی داًذ وِ چِ وبسّبیی سا ثبیذ اًدبم دّذ ٍ
هسئَلیت اًدبم وذام وبسّب ثب خَدش است ٍ چٌبًچِ ًیشٍی ّوىبس وبسی سا ثِ ایطبى اسخبق هی دّذ فىش هی وشد وِ آى ًیشٍی لذیوی وبس اظبفِ ای اص
ایطبى هی خَاّذ ٍ وبسّبی خَدش سا اص ایطبى هی خَاّذ ٍ چِ ثسیبس هَالك وِ ٍالمیت ّن ّویي ثَدُ است  .خالصِ ّوِ ی ّذف هب ایي است وِ
هسئَلیت اًدبم وبسّب تفىیه ضذُ ثبضذ ٍ سلیمِ ای ًجبضذ ٍ ّوِ دس یه ًگبُ ثذاًٌذ وِ هسئَلیت  2تب  122اًدبم ّش وبسی ثش لْذُ ی وذام سوت هی
ثبضذ.
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هقذهِ ای ثر سر فصل آییي ًبهِ ٍاحذ
آییي ًبهِ ٍاحذ
تْیِ ی آییي ًبهِ ٍاحذ ثِ افشادی وِ دس آى ٍاحذ فمبلیت هیىٌٌذ ووه هیىٌذ تب ثتَاًٌذ ثب لَاًیي تمشیف ضذُ آى ٍاحذ آضٌب ضًَذ ٍ آگبّی ثیطتشی ًسجت
ثِ چگًَگی اًدبم وبسّب پیذا وٌٌذ ٍ ّوِ افشاد دس یه خْت گبم ثشداسًذ ٍ یىسَ ثبضٌذ  .دس آییي ًبهِ ّب ثیطتش دًجبل دسست وشدى رٌّیت افشاد ّستین تب
ثذاًٌذ وِ چِ دیذگبّی ثبیذ داضتِ ثبضٌذ تب دس وبسضبى هَفك ضًَذ .
ّوچٌیي دس آییي ًبهِ  ،لَاًیي ٍ همشسات وبس دس آى ٍاحذ وبهال هطخص است ٍ ًیشٍّب دس یه چبسچَة تمییي ضذُ وبس خَد سا اًدبم هیذٌّذ وِ هٌدش ثِ
ایدبد ًفن دس ٍاحذ هی گشدد .چَى ثشای ثذست آهذى ّش ثٌذ اص ایي آییي ًبهِ هجلغ ثبالیی ّضیٌِ ضذُ تب ایي تدشثِ ثذست آهذُ است
آییي ًبهِ ٍاحذ ثسیبس دس صهبى تبثیش گزاس است صیشا ثِ خبی ایٌىِ ًیشٍ پس اص ضص هبُ اص تبسیخ ٍسٍدش ثِ سبصهبى ،ثخَاّذ ثب لَاًیي ٍ همشسات ٍاحذ آضٌب
ضَد دس ّوبى ثذٍ ٍسٍد ٍ هؽبلمِ آییي ًبهِ ثِ هَاسد فَق آگبّی پیذا هیىٌذ.
ٍ ثبیذ ثِ ّش هطىلی وِ ثشخَسد هی وٌین ٍ ثشای آى هَسد یب هطىل آییي ًبهِ ًذاسین اثتذا آییي ًبهِ ًَضتِ ضَد ٍ ؼجك آییي ًبهِ سفتبس ضَد وِ چٌذ ًتیدِ
هی گیشین  -1دیگش سلیمِ ای سفتبس ًوی وٌین  -1ایي هطىل ثشای ّویطِ حل هی ضَد یمٌی یه ثبس ثشای ّویطِ.
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آییي ًبهِ تخصصی ٍاحذ فرٍش
ّ **** -1ش دسخَاستی وِ اص ٍاحذ هبلی ثبثت اًدبم وبسی دادُ هیطَد حتوب ثبیذ وتجی ثَدُ ٍ ثبیذ حتوب پشیٌت اص سٌذ سپیذاسی آى ٍ ضوبسُ سٌذ آى
ٍاحذ گشفتِ ضَد ٍ ثب وپی ًبهِ دادُ ضذُ پیَست ٍ ثبیگبًی گشدد.
 -1ثشای تشن وشدى پست دس سبلبت وبسی ثیطتش اص  1دلیمِ حتوب ثبیذ ثب ٍاحذ ّوبٌّگ ضَد وِ ثبیذ ثذاًذ ًیشٍیص دس ّش لحفِ ودبست .
 -1دس تبین ًبّبس ثبیذ فشدی خبیگضیي ثشای پبسخگَیی ثِ تلفي ّب حعَس داضتِ ثبضذ دس غیش ایي صَست ًجبیذ خبیگبّص سا تشن ًوبیذ.
 -1تلفي سٍی هیض دس ٍاحذ فشٍش ثِ ّیچ لٌَاى ًجبیذ ثی صذا ثبضذ ٍ دس صَست وٌتشل ٍ ثی صذا ثَدى  122اهتیبص هٌفی هٌفَس خَاّذ ضذ.
ّ**** -1ش گًَِ سٌذ اسائِ ضذُ ثِ ٍاحذ هبلی وِ دس ساثؽِ ثب هجلغ سیبلی ثبضذ ٍ اسائِ ضَد ثبیذ پشیٌت ثجت ضذُ اص سٌذ سپیذاس آى اص ٍاحذ هبلی گشفتِ
ضَد ٍ دس ّوبى سٍص ثبیگبًی ضَد.
 -1دس صَست دسیبفت ّشگًَِ سٌذ اص ضمجبت یب داخل وبسخبًِ اثتذا اًشا ثجت ٍ سپس الذام ثِ اخشا ًوبیٌذ.
 -1ثبیذ ثستٌی ووتشی ًسجت ثِ ضبخص خشیذاسی وشدًذ وِ خذهبت پس اص فشٍش ثتَاًذ وبس ٍ ٍـیفِ خَدش سا اًدبم ثذّذ وِ ضمجبتی وِ فشٍضطبى داسد
ون هیطَد ثب فشستبدى هطبٍس ثتَاًذ ثِ اًْب ووه وٌذ یب ضمجبتی وِ فشٍضطبى اص ضبخص ثیطتش است ثشسسی ضَد ٍ خالصِ ثبیذ حتوب حتوب گضاسضبت ثِ
ٍاحذ خذهبت پس اص فشٍش ثشسذ وِ اًْب ثتَاًٌذ وبس ٍ ٍـیفِ خَد سا اًدبم دٌّذ وِ دس ثشًبهِ ثَدخِ ایي وبهالً هطخص است
 -1ثجت لولىشد ثی اًفجبؼی ضمجبت دس ثیس اى****ایي ثیس اص ظشیت اّویت خیلی خیلی ثبال ثشخَسداس است ٍ چٌبًچِ ایي ثیس سا ثِ سٍص ًگِ ًذاسیذ
یمٌی ّیچ وبسی تَی ٍاحذ فشٍش اًدبم ًذادُ ایذ ٍ ثبیذ ایي ثیس ّویطِ ثشٍص ثبضذ ٍ هؽوئٌب تَی هویضی ایي ثیس هویضی هیطَد**تَسػ خَد هذیش
لبهل ثیسی ثشای تخلف ضمجبت وِ ضبهل ثذحسبثی یب سفبسضی دادى ثبس ثی هَلك ٍ ثی اًفجبؼی ؼشاحی ضذُ است ٍ هسئَل فشٍش ثبیذ حتوبحتوب ایي
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اؼاللبت ایي ثیس سا ثشٍص ًگِ داسد وِ ایي اهش ّن دس سی دی تَظیح دادُ ضذُ است ٍ ّن فَق المبدُ ثشای هذیش لبهل ٍ خذهبت پس اص فشٍش ثشًذ حبئض
اّویت است ٍ چٌبًچِ ّش اؼاللبتی اص ّش ضمجِ خَاستین ثبیذ تَی ایي ثیس ثجت ضذُ ثبضذ وِ ٍاحذ فشٍش ثتَاًذ گضاسش ثذّذ وِ فالى ضمجِ چٌذ ثبس ثذ
حسبثی داضتٌذ یب چٌذ ثبس ثی اًفجبؼی داضتٌذ یب چٌذ ثبس دسخَاست ثذٍى هَلك داضتٌذ.
.
 -1پشسٌل فشٍش ثبیذ ثذاًذ وِ لولىشد آى خیلی خیلی ساحت ثب سیستن وٌتشل هی ضَد:
 -1ثشای ّش ضمجِ یه سلن التجبس تمشیف ضذُ اگش ثیص تش اص آى هبًذُ ثذّی ثبضذ هطخص است(سمف التجبس ثذّی ضمت)ثِ ایي ؼشیك هیخَاّذ
ثگَییذ وِ خَدش خَدش سا وٌتشل ثىٌذ وِ ؼجك اییي ًبهِ وبس ًىشدُ است ٍ وَتبّی فمػ اص سوت خَدش ثَدُ است.
 -1ثشای آى هجلغ هبًذُ ثذّی ثبیذ ثِ ضمجِ صًگ صدُ ثبضیذ ٍ تَی ثبًه اؼاللبتی ًتیدِ سا ثجت وشدُ ثبضیذ ٍ اگش صًگ ًضًیذ ٍ ًتیدِ سا سا ثجت ًىٌیذ
هطخص است.
 -1چٌبچِ ضمجِ اص التجبس خَد استفبدُ ثىٌذ ثبیذ تبسیخ همشس صًگ ثضًی ٍ پیگیشی وٌی ٍ چٌبچِ پیگیشی ًىٌیذ ثبص هطخص هی ضَد.
 -1هبًذُ ثذّی ول ضمجبت یه سلن حذاوثش داسد وِ ًجبیذ اص آى سلن ثیص تش ثطَد ٍ چٌبًچِ ثیطتش ضَد هطخص هی ضَد ایي هَاسد سا گفتن وِ ثذاًی
لولىشد ضوب خیلی خیلی سا حت وٌتشل هی ضَد.

 -1دسیبفت سفبسش ثبس ضمجبت:
 -دسیبفت سفبسش ثبس اص ؼشیك سبهبًِ سفبسش ثبس ضمجبت (پٌل سفبسش ثبس وبهال ثب اتَهبسیَى صَست هیگیشد.
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 -1وٌتشل ٍ پیگیشی ٍاسیضی ضمت ثبثت هبًذُ ثذّی ثبالی سمف التجبس ضمجبت ٍ هبًذُ سفبسش ثبس:
 -اسائِ پیشیٌت حسبثْبی ثبًىی 1ثبس دس ؼی سٍص ثِ ٍاحذ هبلی

 -1صفش وشدى حسبة  12ضمجِ دس ّش ّفتِ:
 -گضاسش حسبة  12ضمجِ صفش ضذُ ٍ ثبیگبًی اى دس ٍاحذ فشٍش دس چْبسضٌجِ

 -1هطخص وشدى ٍاسیضی ّبی ًب هطخص اص ؼشیك:
 اؼاللبت حسبة ضمت دس سیستن ثبًه -خَد ضمجبت

 -1پیگیشی اختالف حسبة ضمجبت اص ٍاحذ هبلی( :سپیذاس)
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 -12دسیبفت هبًذُ ثذّی ضمجبت اص هبلی ساس سبلت  12صجح ّش سٍص:
وٌتشل هبًذُ ثذّی ّبی ثبالی  1هیلیَى تَهبى اسائِ ضذُ تَسػ حسبثذاس فشٍش ٍ دس صَست تبییذ ثَدى صدى اهعب ٍ تحَیل اى ثِ هذیش هبلی ًْبیتب 12دلیمِ پس اص تحَیل
 -11وٌتشل حسبة ضمت ٍ هغبیشت گیشی ثب هلی:
 هبًذُ ثذّی -هجبلغ ٍاسیضی

 -11وٌتشل ٍ اؼالق سسبًی اخجبس هشثَغ ثِ ثبس ضمجبت:
 ًفش سٌدی ثِ ضمجبت اص ؼشیك پٌل سفبسش ثبس-اؼالق سسبًی هحصَال ت خذیذ ٍ هشسَالت خذیذ

ً -11فبست ٍ وٌتشل ثشًبهِ صهبًجٌذی اسسبل ثبس ضمجبت تْشاى ٍ وشج ٍلضٍیي:
 1هبُ اٍل سبل 1-هبُ دٍم سبل
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 -11اسائِ لیست ٍاسیضی ّبی ول اى سٍص ضمجبت دس پبیبى سٍص ثِ حسبثذاسی:
گشفتي اهعب تحَیل اص حسبثذاس فشٍش ٍ هذیش هبلی-ثبیگبًی وپی تبییذیِ

ّ -11وبٌّگی ثستٌی ٍ یبهلضٍهبت هشخَلی اص ضمجبت ثیي وبسخبًِ ٍ ضمجِ:
 ٍ-دس صَست هشخَلی وٌتشل هبلی ثبثت وسش ضذى اص حسبة ضمت

-11پیگیشی هطىالت هشثَغ ثِ ثبس ضمجبت:
ضل سفتي ثبسدیش سسیذى ثبس-وسشی ثبس
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ّ -11وبٌّگی ثب ضمجِ خْت دسیبفت وبستْبی ّذیِ ثستٌی ٍ وسش هجلغ اى اص حسبة ضمجِ:
-وبستْب تحَیل اًجبس هیطَد ٍ اًجبس سسیذ هیىٌذ ٍ اص اًجبس پیگیشی وٌیذ وِ اص حسبة ضمجِ وسش گشدد

 -11دسیبفت سفبسش ثبس اص ؼشیك پٌل سفبسش ثبس:
-ولیِ ضمجبت ثبیذ سفبسش ثبسخَد سا لجل اص سبلت 35سٍص لجل دس پٌل سفبسش ثبس ( سبیت  nemat -co.ir /nسا دس لسوت سفبسضبت خذیذ ) اسسبلًوبیٌذ.
اگش ضمجِ ای لصذ تغییش دس سفبسش ثبس خَد سا داضت ؛سفبسش ثبس سا ثب ووه گضیٌِ هدَص ٍیشایص دس پٌل ثِ اٍ ثشهیگشداًین تب اصالح وٌذ ٍ هدذدااسسبل ًوبیذ .
اگش ضمجِ ای دسخَاست سفبسش ثبس داضت پٌلص ثستِ است ثبیذ ثب حسبثذاس ضخصی ٍ یب ثشًذ ( چه ّبی ثشگطتی ٍ یب تخلف ٍ ّ ) ...وبٌّگ وٌذٍٍاسیض ی سا اًدبم دّذ
دسصَست تبییذ حسبثذاس ضخصی ثبیذ ؼجك ثیس سمف سفبسش ثبس وِ لجال ٍاسد ثشًبهِ خبهك ضذُ ضمجِ ثتَاًذ تب هجلغ همیٌی سفبسش ثذّذوِ ضمجِالىی ًگَیذ پَل ًذاسم ٍ ثبسثیطتشی ثگیشد ثمذ خَاة حسبثذاس ضخصی ساًذّذ

15

 -11اسسبل سفبسش ثبس ثشای ٍاحذ اًجبس ( سشدخبًِ ):
هسئَل فشٍش ثبیذ لجل اص سبلت 35سفبسضبت ثبس( هحصَل ) خَد سا اص ؼشیك ثشًبهِ خبهك ثِ سشدخبًِ اسسبل ًوبیذ .سٍصّبی پٌدطٌجِ تب سبلت  34اسسبل گشدد
اگش ضمجِ ای ثبس افتتبحیِ داضت ( اٍلیي ثبس اسسبلی ثشای ضمجِ ) ثبیذ ًبهِ تبییذ افتتبحیِ ضمجِ اص ٍاحذ خذهبت پس اص فشٍش ثب روش تبسیخ افتتبحیِ ٍتبسیخ اسسبل ثبس ضمجِ ٍ ًبم ٍ ضوبسُ توبس هذیش ضمجِ  7سٍص لجل اص اسسبل ثبس ثِ ٍاحذ فشٍش تحَیل ًوبیذ هسئَل فشٍش ثبیذ هلضٍهبت دس خَاستی سا س
فبسش دّذ ٍ ثبس ثستٌی سا ؼجك لیست هحصَالت پشفشٍش ،دٍ سٍص لجل اص افتتبحیِ اسسبل ًوبیذ
 -هسئَل فشٍش ٍ هسئَل سشدخبًِ ثبیذ سبلت  36لیست ثبسّبی سٍص ثمذ سا ثبّن چه وٌٌذ

 -42اسسبل سفبسش ثبس ثشای ٍاحذ اًجبس (هلضٍهبت ):
 هسئَل فشٍش ثبیذ لجل اص سبلت  37سفبسضبت هلضٍهبت ضمجبت سا اص ؼشیك ثشًبهِ خبهك ثِ ٍاحذ اًجبس هلضٍهبت اسسبل ًوبیذ . هسئَل فشٍش ثِ هٌفَس چه وشدى ؛ ثمذ اص اسسبل سفبسش هلضٍهبت ؛لیست ضمجبتی وِ فشدا لشاس است ثشایطبى هلضٍهبت ثشٍد سا ثِ هذیش اًجبس ٍ ثجبتاًجبس اسسبل هیىٌذ (.دس ثشًبهِ خبهك )

 -11الالم ًبم ٍ ضوبسُ توبس ساًٌذُ ثِ هذیش ضمجِ:
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 هسئَل فشٍش ثبیذ ثمذ اصخبسج ضذى ثبساص وبسخبًِ ًبم ساًٌذُ ٍ تبسیخ اسسبل ثبسسا دس پٌل سفبسش ثبس تبییذ وٌذ ثِ ّیچ لٌَاى ًجبیذ اؼاللبت ضشوت ثِ ضمجبت دسص پیذا وٌذ هسئَل فشٍش ثمذ اص تبییذ ثبسّب ثبیذ گضاسش سٍصاًِ ( دسثشًبهِ خبهك ثیس وبسی هسئَل فشٍش) خَد سا ثجت وٌذ .هسئَل فشٍش ثبیذ ثی ًفوی ضمجبت سا دس پٌل فشٍش ثجت ًوبیذ ( ثی ًفوی دس اًدبم ٍاسیضی ٍ اسسبل ثبسٍ) ...هسئَل فشٍش ثبیذ پبسخگَی هغبیشت حسبة ضمجبت ثبضذ.-44دسیبفت هشخَلی ٍ وبست ّذیِ اص ضمجبت:
 دس صَست هشخَلی ثبس ثبیذ هسئَل فشٍش ًبهِ تبییذیِ هذیشیت ثبثت هشخَلی ثبسسا دسیبفت وٌذ ّوبٌّگی ثب ضمجِ خْت ثشگطت هشخَلی ثبس ّوبٌّگی ثب ساًٌذُ خْت تحَیل گشفتي هشخَلی ثبس اص ضمجِ ّوبٌّگی ثب اًجبس خْت تحَیل گشفتي ثبس اص ساًٌذُ ٍ ثجت آى دس سپیذاس ٍگضاسش سٍصاًِ ( دس ثشًبهِ خبهك ) دس صَست دسیبفت وبست ّذیِ اص ضمجبت هذیش ضمجِ ثبیذ ثب ٍاحذ فشٍش اص ًفش تمذاد ّوبٌّگ وٌذ ثمذ اصّوبٌّگی ضمجِ ثِ ٍاحذ فشٍش هسئَل فشٍش ثبیذ ثب ساًٌذُ ّوبٌّگ وٌذ ثشای دسیبفت وبستْب هذیش ضمجِ ثبیذ تمذاد هطخص ضذُ وبستْب سا اص ساًٌذُ اهعبء ثگیشد هسئَل فشٍش ثبیذ ثب اًجبس ( سئیس اًجبس ) ّوبٌّگ وٌٌذ ثبثت دسیبفت ٍ تمذاد وبستْب -ساًٌذُ ثبیذ وبستْب سا تحَیل اًجبس دّذ
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-45تمییي وشدى ٍاسیضی ًبهطخص:
ٍاسیضی ًبهطخص پس اص  5سٍص ثبیذ ثِ حسبة خبسی ضشوب ثجت گشدد ٍ دس صَست هطخص ضذى ٍ خْت خبسج ًوَدى اص حسبة هذیش لبهل ثبیذهستٌذات ثیبٍسیذ

 -1ثشٍص ًگِ داضتي ضمجبت هوٌَق الخشٍج*****چٌبًچِ ضمجبت ؼجك لشاسداد لول ًىٌٌذ یب چه داضتِ ثبضٌذ خلَی ثبس اًْب گشفتِ هیطَد اًْن تَسػ
ٍاحذ خذهبت پس اص فشٍش یب حسبثذاس هذیش لبهل ثلیل چه ثشگطتی وِ هسئَل فشٍش ثبیذ ّویطِ ایي ثیس ٍ اؼاللبت سا ثشٍص ًگِ داسد ٍ ثِ ّیچ لٌَاى
ًگَیذ وِ خلَی ثبس ضوب تَسػ هبلی یب خذهبت پس اص فشٍش ثشًذ گشفتِ ضذُ است ثبیذ ثگَیذ ثِ ًفش هي تَسػ ٍاحذ حمَلی خلَی ثبس ضوب گشفتِ ضذُ
است وِ رٌّیت ضمجبت ًسجت ثِ ٍاحذ هبلی ٍ خذهبت پس اص فشٍش ثشًذ هٌفی ًگشدد ٍ تَی  1تَظیحبت ثیطتشی دادُ ضذُ است
 -12چٌبًچِ ضمجِ ای هخصَصب هشصى اثبد همشس ضذ التجبسی ثشاش ثبس ثفشستین حذالل هجلغ  1الی  1تَهبى ثیطتش ثشاش ثبس ًفشستین ثِ هحط ایٌىِ ثبس سا
ثجشًذ دیگش خَاثگَ ًیستٌذ ٍ ّیچگًَِ ٍاسیضی اًدبم ًویذٌّذ حذالل هجلغ اگش ووتش ثبضذ هدجَس هیطَد تب سشی ثمذ ّن تسَیِ اش وٌذ ٍ سشی ثمذ ّن
فطبس ثِ خَدش ًویبد.
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 -11وبسهٌذ فشٍش ثبیذ ثذاًذ وِ ایي هبُ چِ هجلغی ثبیذ ضشوت یب ٍاحذ فشٍش داضتِ ثبضذ ٍ اص ایي هجلغ چِ هجلغ آى سا ثبیذ ثِ حسبة ضشوت ثبیذ ٍاسیض
.ضَد ٍ چِ هجلغ آى ثبیذ ثِ حسبثْبی ضخصی پشداخت ضَد(ؼجك ثشًبهِ ثَدخِ لبًًَی)
****ّش ضمجِ ثبیذ ؼی هبُ چِ هجلغ خشیذ ثىٌذ ٍ اص ایي هجلغ خشیذ چِ هجلغ آى سا ثِ حسبة ضشوت ٍ چِ هجلغ آى سا ثِ حسبة ضخصی ٍاسیض ثىٌذ.

 **** -11دس هَالمی وِ تغییش لیوت لحبؾ هیطَد اثتذا ثبیذ لیوت ّب دس پٌل تغییش دادُ ضًَذ ٍ هسئَل فشٍش حتوب ثبیذ لیوت ّب سا ثِ دلت ثشسسی
ًوبیذ تب اگش ثب سپیذاس هغبیشت داضت اصالح گشدد ٍسپس ثبیذ لیوتْب سا دس سپیذاس تغییش دّین چَى اگش اثتذا پٌل تغییش ًىي ضمجبت ثش اسبس لیوت پٌل
سفبسش ثبس هی دٌّذ ٍ ثب لجٌیبت ثِ هغبیشت هیخَسین.
 -11اگش لشاس است تبین اسسبل سفبسش تغییش وٌذ ٍ هثال اص صجح ثِ ثمذ اص ـْش یب غشٍة هَوَل ضَد هسئَل فشٍش هَـف ثِ اؼالق سسبًی ثِ ضمجِ هی
ثبضذ تب ساًٌذگبى ثب ضمجِ ثستِ هَاخِ ًطًَذ ٍّوچٌیي ضمجبت ثیص اص حذ هٌتفش ًوبًٌذ.
 -11صهبًی وِ سفبسش ثبسی سا هی خَاّین تبییذ ًوبیین حتوب ثبیذ سفبسش ثستٌی ٍ هلضٍهبت سا ثب ّن تبییذ ًوبیین تب دس هَلك چبح فبوتَس هطىل پیص
ًیبیذ ٍ اًجبس هحصَل ثذاًذ وِ ضمجِ حتوب ثذاًذ وِ هلضٍهبت ّن داسد.
 -11دس هَالمی وِ هَخَدی ثستٌی یب هلضٍهبتی ثِ پبیبى هیشسذ ٍ ضمجِ ای سفبسش ّوبى وبال یب هحصَل سا دادُ هسئَل فشٍش هَـف است ثب ضمجِ
توبس ثگیشد اى هحصَل یب وبال سا خبیگضیي ًوبیذ تب ضمجِ ثب هطىل ووجَد ثبس یب هلضٍهبت هَاخِ ًطَد.
 -11اؼالق سسبًی تمؽیالت ضشوت ثِ ضمجبت:
 -تمؽیالت ضشوت سا ّویطِ اص یه ّفتِ لجل ثِ ضمجبت الالم وٌین تب ثب هطىل ووجَد ثبس هَاخِ ًطًَذ ٍ اسسبل ثبسّبی ثی ًفوی ثِ حذالل هوىي

19

ثشسذ ٍ اًجبس هحصَل ثب هطىل هَاخِ ًطَد.
 -11دس هبُ سهعبى ثبسّبی وشج ٍ تْشاى ثِ دلیل ثستِ ثَدى ضمجبت تب سبلت 1ثمذ اص ـْش ّب اسسبل هیگشدد ٍ ضمجبت ضْشستبى صجح ّب ٍ اگش دس سٍصّبی
پٌح ضٌجِ ثبس وشج یب تْشاى داضتِ ثبضین ثِ دلیل ایٌىِ تبین وبسی ون هیجبضذ ثبس صجح اسسبل هی گشدد.
 -11وبسهٌذ فشٍش ثبیذ ثذاًذ وِ ضمجبت وبست ّستٌذ ٍ  1سبل وبس وبست ثشاثشی هیىٌذ ثب  12سبل وبس وبسهٌذ ٍ ثِ ایي دلیل ثِ ّیچ لٌَاى ثِ ّیچ
لٌَاى ضوب وبسهٌذ اص پس صسًگی وبست ثش ًویبیي ٍ فمػ ٍ فمػ ثبیذ اص اثضاس ّبی صیش استفبدُ وٌٌذ وِ ؼَسی ثب اًْب وبس ثىٌیذ وِ لولىشد ٍ خشٍخی
خَدتبى صیش سَال ًشٍد:
 -1ثبیذ ثب اًْب ؼَسی سفتبس ضَد وِ پشدُ سٍ دس ٍایسی ثیي ضوب ٍ اًْب حفؿ ضَد
 -1ثبیذ ثب اًْب وبهال اداسی ٍ سسوی سفتبس ضَد ٍ چٌبًچِ ووی ثب اًْب ثگَ ثخٌذ ثىٌیذ اًْب ثیٌْبیت فشصت ؼلت ّستٌذ ٍ اص ایي ثگَ ثخٌذ ضوب سَ استفبدُ
هیىٌٌذ
 -1ثبیذ ثب اًْب اص هَظِ لذست صحجت ًىٌیذ ٍ ؼَسی سفتبس ثىٌیذ وِ هي ّیچ وبسُ ّستن ٍ ثبیذ خَاثگَ ثبضن
 -1ثِ ّیچ لٌَاى حك گشفتي اًمبم ٍ ضیشیٌی اص ساًٌذُ ٍ یب ضمجبت سا ًذاسد ٍدس صَستی وِ دیگش چبسُ ای ًجَد ٍ ثِ اخجبس دسیبفت وشد ثبیذ ثیي ول ٍاحذّب
تمسین ضَد.
ّ -1شگًَِ توبس ثب ضمجبت ثبیذ دس ووبل احتشام ٍ ادة ثَدُ ٍ حك ثی احتشاهی ثِ ضمجبت سا ًذاسًذ حتی اگش هَسد ثی احتشاهی لشاس گشفتٌذ ٍ ًیض ًجبیذ ثب
ضمجِ دسگیش لففی ضًَذ ٍ تٌْب ثبیذ ثِ هذیش خَد هَسد سا اؼالق دّذ.
**** -1ثبیذ ثتَاًذ ّن وبس ضشوت سا پیص ثجشد ٍ ّن وبس ضمجِ ٍ ّن ضمجِ سا یمٌی اگش ضمجِ دسخَاستی داسد وِ هؽبثك ثب لَاًیي ضشوت ًیست ثبیذ
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خَسی ثب ضمجِ حشف ثضًذ وِ ضمجِ سا هتمبلذ وٌذ وِ ایي خَاستِ خذا اًدبم دادًص ثشای هسئَل فشٍش اهىبى پزیش ًوی ثبضذ ٍ گشًِ اًدبم
هیذاد****هثبل ---دسخَاست ثبس ًسیِ یب فشدا ٍاسیض هیىٌذ یب اص ایي لجیل حشفْب ٍ دسخَاستْب ثبضذ
ٍ ثبیذ ثِ ضمجِ ثگَیذ ثخذا اگش دست هي ثَد هي هی گفتن فشٍش اصالً پَل ًذُ یب ّویي اهشٍص ثبست سٍ هی فشستبدم ٍلی دست هي ًیست ایٌدب ایي ًبهِ ٍ
هٌفن ٍ لبًَى داسُ ثخذا حتی خَد حبخی ّن ًوی تًَِ سیستن سٍ دٍس ثضًِ ٍ اگش ثشای خَد ضمجِ لفیویِ ّن ؼجك ایي سیستن لول ًىٌِ ثخذا ثبس ًوی سُ.
خالصِ ثبیذ هتمبیذ ضَى ثىٌیذ ٍ ثگَیذ تب خبیی وِ هي هی تًَن ووىتَى هی وٌن ٍلی ضوب خَدتبى ثبیذ ثذاًیذ وِ خشٍخی وبستبى ثب سیستن داسد وٌتشل
هی ضَد
خالصِ ًجبیذ ؼَسی صحجت وٌیذ وِ ضمجِ دلخَس ثطَد.

-1ولوبت هوٌَلِ ثشای ٍاحذ فشٍش****هي ثبس ضوبس سا ًویفشستن-هي ثبس ضوبسا لجَل ًویىٌن-هي ثشای ضوب هبضیي ّوبٌّگ ًویىٌن -تب ٍاسیض ًىٌی هي
سفبسش ثبس ضوبسا لجَل ًویىٌن-خالصِ تحت ّیچ ضشایػ ًجبیذ ولوِ هي سا استفبدُ ثىٌین ٍ ثبیذ ّویطِ اص سیستن صحجت وٌین ٍ ّیچ هَلك اص هَظك
لذست ثب ضمجِ صحجت ًىٌین****سلبیت وشدى ّویطِ حك ثب هطتشیست----چٌبًچِ هطتشی ثِ ّش دلیلی ثب هسئَل فشٍش ثب اخالق تٌذ ثشخَسد وشد ٍ
حتی ثِ هسئَل فشٍش ثی احتشاهی ٍ فحبضی وشد هسئَل فشٍش ًجبیذ ثب فحبضی یب ثی احتشاهی ثب هطتشی ثشخَسد وٌذ ثبیذ ووبل احتشام ٍ ادة ثشخَسد وٌذ
وِ خَد هطتشی ضشهٌذُ ثطَد ٍ ثِ خَدش اخبصُ ًذّذ وِ سشی ثمذ ثب ایي سفتبس ثب هسئَل فشٍش ثشخَسد وٌذ****ثبیذ ّویطِ ثذاًین وِ احتشام خَدهبى
سا خَدهبى ًگِ هیذاسین ٍ ًجبیذ ؼَسی ّن سفتبس وٌین وِ ضمجِ یب ّوبى هطتشی ثِ خَدش اخبصُ ثذّذ وِ ّش هَلك وِ ثب ّش لحٌی خَاست ثب هب ثتَاًذ
تَظیح دادُ ام  cdصحجت وٌذ***خالصِ ثبیذ ووبل احتشام ٍ ادة سا سلبیت وٌین ٍ ثب احتشام ٍ ادة ثب ضمجِ سفتبس وٌین وِ دس
پیگیشی هؽبلجبت است.چٌبًچِ ضمجِ ای ثِ ّش دلیل ثبس التجبسی ثشد ثبیذ پیگیشی هؽبلجبت ثبثت هبًذُ ثذّی*****اصل توشیي ٍـبئف پشسٌل فشٍش
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پشسٌل فشٍش ثبثت گشفتي هؽبلجبت اى ضمجِ پیگیشی وٌٌذ ٍ دس ثیس ثجت وٌذ وِ حذالل دیگش ضمجِ ای تمبظبی ثبس ًسیِ ًىٌذ ٍ خٌبًچِ تمبظبی ثبس
التجبسی وشد ثتَتٌین ثگَیین ثشای فبوتَس ضوبسُ  11ثِ هجلغ 11م ثذّی  11ثبس صًگ صدین وِ ّش سشی ایي خَاثْبسا ضٌیذین ٍ ایي  11ثبس سا ثَاًین چِ ثب
سٍص ٍ چِ ثب سبلت ٍ ثب چِ ضخصی صحجت وشدین یب اصال تلفي سا خَاة ًذاد ّن ثتَاًین ثگَیین.خالصِ ثب یذ ٍاحذ فشٍش هؽبلت دسیبفتی اص ضمجِ سا ثِ سلن
صیش  12م تَهبى ثشسبًذ اى هَق است وِ ٍاحذ فشٍش تَاًستِ است وبس خَد سا اًدبم دّذ.
 -1وبسهٌذ فشٍش ثبیذ سٍاثػ اختوبلی خیلی ثبالیی داضتِ ثبضذ ٍ ثذاًذ وِ ثب ضمجبت ثبیذ چؽَس سفتبس ثىٌذ وِ ّوِ ی هذیشاى ضمت یه سٍیِ اخاللی
ًذاسًذ پس ًوی تَاًین ثب یه سٍش ٍ یه سٍیِ ثب آًْب سفتبس ثىٌین یه ضمجِ ّست ثبیذ :
 -1ثبیذ ثب آى صویوی ثشخَسد وٌیذ
 -1ثبیذ ثب آى اداسی سفتبس وٌیذ
 -1ثبیذ خطه سفتبس وٌیذ
 -1خالصِ ثبیذ ثذاًین وِ ًجبیذ ثِ آًْب ثی احتشاهی ثىٌین ٍ ثمذ ثبیذ ضمجِ داس ّیچ هَلك ایي حس سٍ ثْطت اًتمبل ًذیذ وِ هب سٍثشٍی ضوب ّستین ٍ آى سا
هب سا دس چطن سلیت یب حشیف یب دضوي ثجیٌذ پشسٌل فشٍش ثبیذ ؼَسی سفتبس ثىٌذ وِ ضمجِ ٍاحذ فشٍش سا وٌبس خَدش ثجیٌذ ٍ چٌبًچِ ایي وبس اًدبم ضذ
وبس ضشوت ٍ وبس هسئَل فشٍش خیلی ساحت است.

هقذهِ لیست کبرّبی رٍتیي رٍزاًِّ-فتگی ٍ هبّیبًِ
لیست وبسّبی سٍتیي سٍصاًِّ،فتگی ٍ هبّیبًِ یمٌی وبسّبیی وِ ثبیذ دس صهبًْبی هطخصی اص سٍصّ،فتِ یب هبُ ثبیدذ اًددبم ضدَد .اگدش ّدش سدوتی لیسدتی اص
وبسّبیی وِ سٍصاًِ ثبیذ اًدبم دّذ تْیِ وٌذ ثِ ساحتی هیتَاًذ وبسّبیص سا اٍلَیت ثٌذی وشدُ ٍ ثشای اًدبم آًْب ثشًبهِ سیضی وٌذ ٍ تب پبیبى سٍص ودل آًْدب سا
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اًدبم دّذ.
ّوچٌیي تْیِ ی لیست وبسّبی ّفتگی ٍ هبّیبًِ ًیض ثبلث ایدبد ًفن ثیطتش دس اًدبم وبسّب هیطَد ٍ ثشای افشادی وِ ثشًبهِ سیضی ًذاسًذ ٍ هوىي است
ثخطی اص وبسضبى سا فشاهَش وٌٌذ ثسیبس هفیذ است ٍ ثبلث افضایص ویفیت خشٍخی وبس هیطَد.
اص هضایبی دیگش تْیِ ی لیست وبسّبی سٍصاًِ ٍ ّفتگی ٍ هبّیبًِ ّش سوت ایي است وِ ًیشٍی خذیذی وِ ٍاسد هدوَلِ هیطَد سشیمتش ثب وبس آضٌب هیطدَد
ّش سوتی هیتَاًذ ثشای ّش وبس تىشاس ضًَذُ ای یه چه لیست تْیِ وٌذ ٍ ثشخی اص ٍـبیفی وِ ًبدیذُ گشفتِ هیطًَذ سا دس آى لحبؾ وٌذ ٍ ثبیدذ هطدخص
ضَد وِ ایي وبسّب سٍصاًِ ثبیذ اًدبم ضَد یب ّفتگی ٍ یب هبّیبًِ ٍ ایٌىِ دس وذام سٍص اص ّفتِ یب هبُ ثبیذ اًدبم ضَد ثِ لٌَاى هثبل دس ٍاحدذ ویفیدت یىدی اص
وبسّبی ّفتگی هسئَل وٌتشل ویفیت گشفتي تست فیٌگش اص پشسٌل تَلیذ هیجبضذ وِ اگش هطخص ًطَد دس چِ سٍصی اص ّفتِ ثبیدذ آى ودبس سا اًددبم دّدذ
ًویتَاى وٌتشل ًوَد وِ آیب آى وبس اًدبم ضذُ است یب خیش صیشا هوىي است سٍص یىطٌجِ اص اٍ ثپشسین تسدت فیٌگدش سا اًددبم دادُ ٍ ثگَیدذ سٍص ثمدذ اًددبم
هیذّن ٍ سٍص ثمذ ثپشسین ثگَیذ سٍص لجل اًدبم دادُ ام لزا خْت وٌتشل ٍ پیگیشی اًدبم ضذى وبسّب ثبیذ سٍص اًدبم آى وبس سا هطخص ًوبیین.

ثشای تغییش لیوت حتوب ثبیذ فبوتَس ّتی ّوبى سٍص ثجت ضَد ثمذ تغییش لیوت لحبؾ ضَد
توبم ٍاسیضی ّبی ضمجبت ثبیذ ثبیذ ثبیذ ّوبى سٍص ثجت ضَد ٍ چٌبًچِ ایي اتفبق ًیفتذ ثِ ّیچ لٌَاى ًویتَاًین حسبة ٍ فمبلیدت ثبًده سا وٌتدشل وٌیده ٍ
ثبلث هیطَد ثِ خبی یه پشسٌل فشٍش سِ پشسٌل فشٍش ثگزاسین ٍ دس ًْبیت ّش سٍص صجح سبلت  1312ثبیذ وبستبثل سٍی هیض حبخی ثبضذ.
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سوت هسئَل فرٍش
چک لیست کبرّبی رٍزاًِ
ضوبسُ

ضشح

سٍص

دسخِ اّویت

1

ثشٍص ًگِ داضتي ضوبسُ حسبة ّبی ضمت وِ ضمجِ ای حسبیص اضتجبُ ًطَد

8:38

1

2

اسائِ لیست ٍاسیضی ّبی ول آى سٍص ضمجبت دس پبیبى سٍص ثِ حسبثذاسی ٍ گشفتي تبییذیِ اص ٍاحذ هبلی ثِ ایي صَست وِ اهعبء تحَیل

8:38
16

1

گزاضتي هبًذُ ثذّی ضمجبت ٍ هَخَدی الالم ٍ هحصَل دس پٌل سفبسش ثبس ثِ ایي ضىل وِ خشٍخی سپیذاس اص تبهیي وٌٌذگبى اًجبس دس پٌل

8:38

گیشًذُ گشفتِ ضَد
3

1

سفبسش ثبس ایٌپَست هیطَد
4

هطخص وشدى ٍاسیضیْبی ًب هطخص اص ؼشیك اؼاللبت حسبة ضمت دس سیستن  ،ثبًه  ،خَد ضمجبت دس صَست هطخص ًطذى اؼالق

9

1

سسبًی ثِ هذیش ٍاحذ
5

دسیبفت سفبسش ثبس اصؼشیك پٌل سفبسش ثبس

9

1

6

وٌتشل گضاسش ولی ثبًه ّب ٍ ٍاسیضی ضمجبت فشٍش ثب ٍاسیضی سٍص لجل دس وبستبثل وِ تحَیل لبئن همبم هذیش لبهل هی ضَد هٌفَس ّوبى

9

1

گضاسش وبستبثلی هبلی است.
7

وٌتشل هبًذُ ثذّی ّبی ثبالی  4هیلیَى تَهبى اسائِ ضذُ تَسػ حسبثذاس فشٍش ٍ دس صَست تبییذ ثَدى اهعب صدى ٍ تحَیل آى ثِ هذیش هبلی

9:38

1

ًْبیتب  18دلیمِ پس اص تحَیل
8

وٌتشل حسبة ضمت ٍ هغبیشت گیشی ثب هبلی ( هبًذُ ثذّی  ،هجبلغ ٍاسیضی ) ٍ ثشسسی ٍاسیضی ضمت دس سٍص گزضتِ وِ ایب دس سپیذاس ثجت ضذُ

9:38

1

است یب خیش
9

توبس ثبضمجبت ٍ الالم هجلغ ٍاسیضی ثب هبًذُ ثذّی

18

1

24

18

پیگیشی خْت ٍاسیضی ضمت ثشای دسیبفت هبًذُ ثذّی آًْب ثب توبس تلفٌی ؼجك ثیس ٍصَل هؽبلجبت

11

1

11

وٌتشل هبًذُ ثذّی ضمجبت ثب سمف التجبس آًْب اص ؼشیك سیستن سپیذاس

11

1

12

حذالل ّش سٍص دٍ حسبة ضمجِ صفش ضَد

11

1

13

آهبدُ وشدى سفبسش ثبس ٍ اسسبل آى ثِ ٍاحذ سشدخبًِ اص ؼشیك ثشًبهِ خبهك لجل اص سبلت 13

13

1

14

آهبدُ وشدى سفبسش الالم ٍ اسسبل آى ثِ ٍاحذ اًجبس اص ؼشیك ثشًبهِ خبهك تب لجل اص سبلت 15

15

1

15

*تبییذ وشدى سفبسش ثبسّب ٍ تمییي وشدى ساًٌذُ دس پٌل سفبسش ثبسثِ ایي ضىل وِ دسپٌل سفبسش ثبس ًبم ساًٌذُ تبییذ هیىٌیذ ٍ ثمذ اص تبسیخ
اگش هلضٍهبت داضت تیه هلضٍهبت صدُ هی ضَد ٍ دس اخش تبییذ سا هی صًین

16

ّوبٌّگ وشدى تلفٌی ثب ضمجِ خْت ساًٌذُ ای وِ ثبس ضمجِ سا ثِ همصذ هی سسبًذ یمٌی ثِ ضمجِ الالم ضَد وِ ثبس ضوب سا چِ وسی اٍسدُ

16

1

است (ًبم ٍ ضوبسُ توبس ساًٌذُ )
17

پیگیشی هذاٍم تلفٌی ثب ضمجبت ثذ حسبة خْت ٍاسیضی هبًذُ ثذّی ضمجبت ؼجك ثیس ٍصَل هؽبلجبت ٍ ثجت اى

16:18

1

18

ثبیگبًی وشدى پشیٌت حسبة ٍاسیضی ضمجبت ٍ گضاسضبت سٍصاًِ هبلی ٍ فشٍش هٌفَس ّوبى گضاسش وبستبثلی هبلی است

16:48

1

19

*ثجت لولىشد ثی ًفوی ضمجبت دسپٌل سفبسش ثبس

ّش سٍص

1

28

اسسبل ثبس افتتبحیِ ثِ ایي صَست وِ خذهبت پس اص فشٍش تٌبط هَسد ًیبص سا الالم هی وٌذ ٍ فشٍش الذام ثِ سفبسش گزاسی ثبس هیىٌذ

ّش سٍص

1

21

پیگیشی اختالف حسبة ضمجبت اص ٍاحذ هبلی ( هَسدی )

ّش سٍص

1

22

ثجت ًحَُ تسَیِ ثذّی ٍ ثبس التجبسی دس پشًٍذُ ضمجبت دس ثشًبهِ خبهك ّوبى تىویل ثیس ٍصَل هؽبلجبت هی ثبضذ

ّش سٍص

1

ّش سٍص

1

23
گضاسش فشٍش هحصَالت خذیذ ٍ ًفش سٌدی اص ضمجبت دس پٌل سفبسش ثبس
24
ثشٍص ًگِ داضتي اؼاللبت ضوبسُ تلفي ّبی ضمت ٍاؼالق ثِ خذهبت پس اص فشٍش خْت اصالح

ّش سٍص

1

25

سوت هسئَل فرٍش
چک لیست کبرّبی ّفتگی
دسخِ

ضوبسُ

ضشح

سٍص

1

ثشسسی ٍ گضاسش ایٌىِ چِ هلضٍهبت خذیذی خشیذ ضذُ است ٍ سٍی پٌل ًیبهذُ است

ضٌجِ

4

2

ثشسسی هَخَدی هلضٍهبت اص ًفش هبًذُ وِ ثِ صفش ًشسیذُ ثبضذ

ضٌجِ

3

3

*وٌتشل ثیس ٍصَل هؽبلجبت ٍ ثبسّبی التجبسی ٍ ٍاسیضی اًْب دس هَلذ همشس ٍ تْیِ گضاسش ضمجی وِ ؼجك تَاق سفتبس ًىشدُ اًذ ٍ

ضٌجِ

3

اّویت

گشفتي اهعبء اص هذیش ٍاحذ
4

*اسائِ گضاسش اثضاس خَدوٌتشلی ٍاحذ فشٍش

ضٌجِ

1

5

وٌتشل هَخَدی هلضٍهبت ضمجبت ٍ الالم ثِ ٍاحذ اًجبس ثبثت ثجت دسخَاست

یىطٌجِ

1

6

اؼالق سسبًی هلضٍهبت ٍ هحصَالت خذیذ دس پٌل سفبسش ثبس ٍ وبًبل تلگشام ٍ پیبهه ٍ اخز اهعبء ثشًذ ٍ وبسضٌبس خشیذ هلضٍهبت

دٍضٌجِ

4

ٍ هذیش ٍاحذ
7

وٌتشل حسبة ضمت ضشیه ثبثت تسَیِ حسبة ّفتگی ثِ ضىلی وِ ّش ّفتِ هبًذُ صفش ضَد

دٍضٌجِ

4

8

*گضاسش هیضاى ٍاسیضی ضمت ٍ هبًذُ ثذّی ضمت ثب ًوًَِ سبل لجل خْت ثشسسی ٍ هطخص ضذى ضشایػ سمَد یب سمَغ فشٍش

سِ ضٌجِ

3

9

*وٌتشل ًحَُ تسَیِ ثذّی ٍ ثبس التجبسی دس پشًٍذُ ضمجبت دس ثشًبهِ خبهك ّوبى تىویل ثیس ٍصَل هؽبلجبت هی ثبضذ ٍ اسائِ

سِ ضٌجِ

1

گضاسش وتجی ثِ ٍاحذ ساّجشدی
18

صفش وشدى حسبة حذالل  18ضمجِ یمٌی لذد صفش دس حسبة ضمجِ ثجت ضَد

چْبسضٌجِ

1

26

سوت هسئَل فرٍش
چک لیست کبرّبی هبّیبًِ
ضوبسُ

ضشح

سٍص

دسخِ اّویت

1

وٌتشل ٍ همبیسِ هبًذُ ثذّی ولیِ ضمت ثبالی  4هیلیَى تَهبى وٌبس ّن ثِ صَست ًوَداسی

1

1

2

*گضاسش هیضاى فشٍش ثِ ٍصى ٍ سیبل دس همبیسِ ثبسبل گزضتِ

1

1

3

وٌتشل ثجت اسصش افضٍدُ دس حسبة ضمجبت تَسػ ٍاحذ هبلی ثِ ایي ضىل وِ لجل اص ثجت ثبیذ ٍاحذ هبلی تبییذ فشٍش ٍ ثشًذ سا ثبثت ًبم

12

1

ضمت ثگیشد ٍ سپس ثِ حسبة ضمت هٌفَس گشدد ٍ ثمذ اص ثجت ثبیذ ٍاحذ فشٍش ثشسسی وٌذ وِ ثِ حسبة ضمجبت خَسدُ ضذُ یب ًِ
4

وٌتشل الالم ؼمن ّب ٍ هحصَالت ٍ هلضٍهبت خذیذ ثِ ضمجبت ٍ دسج یب ثجت آى پٌل سفبسش ثبسپبیبى ّش هبُ اص ٍاحذ تحمیك ٍ تَسمِ

12

1

لیست هحصَالت خذیذ گشفتِ ضَد ٍ وٌتشل گشدد ٍ دس پٌل ثجت ضذُ ثبضذ
5

وٌتشل ٍ الالم ٍ اؼالق سسبًی اخجبس هشثَغ ثِ ضمجبت

12

1

6

وٌتشل الالم ؼمن ّب  ،هحصَالت ٍ هلضٍهبت خذیذ ثِ ضمجبت ٍ ثجت دس پٌل سفبسش ثبس

12

1

7

*گضاسش همبیسِ ای فشٍش هبُ خبسی ثب هبُ لجل اص ًفش تٌبط ٍ سیبل ( وبسخبًِ )

12

1

12

1

9

*گضاسش هبًذُ ثذّی همبیسِ ای سبل خبسی ثب سبل گزضتِ ثِ لٌَاى هثبل هْش سبل  ٍ 96هْش سبل 95

12

1

18

وٌتشل حسبة لبًًَی ثستٌی ثب ثشًبهِ ثَدخِ ( هطتشیبى ) ٍ ّوبٌّگی ثب آًْب خْت ٍاسیض ثِ حسبة لبًًَی ضشوت

12

1

8

اسائِ گضاسضبت ًوَداسی سشپشست فشٍش ٍ همبیسِ فشٍش ضمجبت ٍ وٌتشل آى ثب ضبخص ّش ضمجِ ثِ ٍاحذ ثشًذ ٍ لبئن همبم هذیش لبهل

27

11
12
13
14

10

2

اسائِ گضاسش وتجی ٍ اسسبل آى ثِ ٍاحذ خذهبت پس اص فشٍش ضمجبت هطىَن
*وٌتشل ثجت اسصش افضٍدُ ثِ حسبة ضمجبت
*آخش ّش فصل هیضاى فشٍش سا ثب ضمجِ ّب فیىس ضَد وِ هغبیشتی دس اـْبسًبهِ ًذاضتِ ثبضین
*وٌتشل الالم ٍ ثستٌی ضمجبت دس پٌل سفبسش ثبس ثب سپیذاس

15

12

1

12

1

12

1

12

1

*گزاضتي لىس ثشٍص اص هلضٍهبتی وِ لَض ضذُ است
16

*وٌتشل لیوت الالم ؼمن ّب ٍ هحصَالت ٍ هلضٍهبت خذیذ ٍ ثجت دس پٌل سفبسش ثبس ضمجبت

12

1

17

*ّش هبُ خوك ول خشیذّبی لبًًَی ثِ توبم ؼشف حسبة ّب الالم ٍ تبییذیِ وتجی تحَیل هبلی گشدد ٍ وپی دس ثبصسگبًی ثبیگبًی گشدد

12

1

28

هقذهِ ای بر گسارضبت رٍزاًِ ّفتگی ٍ هبّیبًِ
گضاسش سٍصاًِ ّفتگی ٍ هبّیبًِ  :ؼجك ٍـبیف وبسی ّش پشسٌل ثبیذ گضاسش سٍصاًِ آًْب تَسػ خَد پشسٌل تْیِ ٍ تٌفین گشدد ٍ ایي گضاسش ّبی سٍصاًِ
ثیص اص اًذاصُ هْن است ثِ ّویي خبؼش هذیش ثبیذ توبم گضاسضبت سٍصاًِ پشسٌل صیش هدوَلِ خَد سا وٌتشل ًوبیذ اص لحبؾ ایٌىِ توبم ثجت ّب دسست ٍ وبهل
اًدبم هی ضَد یب ًِ؟؟ توبم وبسّبیی وِ ثشای ایي سوت تمشیف ضذُ است اًدبم ضذُ است یب ًِ ؟ دس صَستی وِ ایي گضاسضبت اًدبم ًطَد ثِ ّیچ لٌَاى
چبسچَة وبس هطخص ًیست ٍ پشسٌل اهىبى داسد وبسّبیی سا اًدبم دٌّذ ٍ وبسّبی دیگشی سا فشاهَش وٌٌذ یب ثجت ّب ی خَد سا سٍصاًِ اًدبم ًذٌّذ ایي
گضاسضبت ثبلث هی ضَد دس توبم لسوت ّب ثشای وبسّب سدپب ثشای وٌتشل ٍ پیگیشی داضتِ ثبضین دس غیش ایي صَست ثِ ّیچ لٌَاى ًوی تَاًین خیلی اص وبسّب
سا پیگیشی ٍ للت سا ثشؼشف وٌین.
ّش هذیش ثبیذ اص پشسٌل صیش هدوَلِ خَد گضاسضبت سٍصاًِ ٍ ّفتگی ٍ هبّیبًِ ثگیشد وِ ثب تَخِ ثِ ّویي گضاسضبت هی تَاًذ ثفْوذ وِ :
الف :پشسٌل خَد اصال وبس وشدُ اًذ ٍ یب ون وبسی داضتِ اًذ ٍ چٌذ دسصذ اهشٍص وبس وشدُ اًذ چَى سیبست ضشوت ثش آى است وِ تب وبس ًىشدُ ثبضٌذ ًوی
تَاًٌذ گضاسش ثذٌّذ.
ة :هسیش سا دسست سفتِ اًذ ٍ یب خیش یمٌی هذًفش هذیش چیض دیگشی ًجبضذ ٍ هذًفش ًیشٍ وبهالً هتفبٍت ثب ًفش هذیش
سَاالت گضاسضبت ثِ ایي صَست ؼشاحی ضذُ است وِ ثمعی اص آًْب حدن وبسی پشسٌل سا ًطبى هی دٌّذ ٍ ثمعی دیگش وبسی سا وِ ثبیذ دس آى سٍص اًدبم ٍ
ثجت هی ضذُ است سا وٌتشل ٍ ًوشُ دّی هی وٌذ ٍ ثِ آى سوت اص ً 122وشُ یه ًوشُ ای هی دّذ وِ هذیش ٍاحذ ثب دیذى یه لذد ثذاًذ وِ چٌذ دسصذ اص
وبسّبی سوت ثِ دسستی اًدبم ضذُ است

29

گزارش واحد فروش 19/39/9911
سمت

نام اپراتور
ثبت هزینه تنخواه و ارائه به
واحد مالی

نمره

نمره گرفته شده

15

15

دریافت صورتحساب کلیه
بانک ها در روز  1بار و
مشخص نمودن واریزی های
شعبات و ارائه به واحد مالی

20

10

مانده بدهکاری مبلغ کمتر از
 153میلیون باشد

30

0

نمره از صد

واحد فروش
بایگانی صورتحساب بانک
نعمت البرز روزانه

5

5

هماهنگی کلیه بار شعبات قبل
از ساعت 99

20

20

گذاشتن موجودی انبار
محصول در پنل سفارش بار

5

5

گذاشتن موجودی انبار
ملزومات در پنل سفارش بار

5

5

100

60

30

120
100

100
80
60

60
40
20
0

واحد فروش
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هویسی سوت ّب:
هویسی یعٌی ضٌبخت هطکالت ٍ حل هطکالت
ثشای ایٌىِ ثتَاًین هطىالت ّش سوت سا ضٌبسبیی وشدُ ٍ آًْب سا ثِ صَست سیطِ ای حل وٌین ثبیذ دس فَاصل صهبًی ّش سوت سا هویضی ًوبیین .ثشای اًدبم
صحیح ٍ دلیك هویضی ثبیذ ثشای ّش سوت چه لیستی تْیِ ضَد ٍ دس آى چه لیست سَاالتی تَسػ هسئَل هویضی ؼشح گشدد ٍ ایي سَاالت ثِ گًَِ ای
ثبضذ وِ ول وبس آى سوت سا پَضص دّذ تب ًتیدِ ی دسستی اص هویضی ثذست آیذ.
ّش سوت ًمبغ ولیذی داسد وِ ثب وٌتشل آى ًمبغ ولیذی هتَخِ هیطَیذ وِ آى سوت وبس وشدُ است یب خیش ٍ ثب تْیِ ی آیتن ّبی هویضی،سلیمِ ای ثَدى
وٌتشل ّب اص ثیي هیشٍد ٍ ّش ضخصی اص ّش سبصهبى ثیشًٍی یب داخلی ثیبیذ ثب وٌتشل وشدى ّوبى آیتن ّب هی تَاًذ هتَخِ ضَد وِ ًیشٍ اص لحبؾ وبسی دس چِ
ٍظمیتی لشاس داسد .دس چه لیست هویضی ثب تَخِ ثِ دسخِ اّویت آى وبس ثشای ّش سَال ًوشُ ای دس ًفش گشفتِ ضذُ است ٍ دس پبیبى هویضی ًوشُ سوت
ثذست هیأیذ ٍ هطىالت سوت هطخص هیطَد ٍ هویض ثشای آى سوت صهبًی سا خْت الذام اصالحی ٍ سفك آى هطىل تمییي هیىٌذ ٍ پس اص گزضت صهبى
تمییي ضذُ هدذد ثشای هویضی هیشٍد تب ثجیٌذ آیب آى هطىل حل ضذُ است یب خیش.
هَاسد هویضی ثبیذ تغییش پیذا وٌذ ٍ ثْتش است هویضی ّب هبّبًِ اًدبم ضَد ٍ ّش هبُ چىص وبسی ٍ ثبصًگشی گشدد ٍ آى سوت ّن ثذاًذ وِ تَسػ ضشوت ٍ
ٍاحذ ثب چِ آیتن ّبیی وٌتشل هیطَد ٍ ثْتش است خَد ضخص ثذاًذ ایي هبُ ًوشُ هویضی اش چیست ٍ چِ آیتن ّبیی ثشای هبُ گزضتِ تغییش یبفتِ ٍ هبُ
آیٌذُ ثب چِ آیتن ّبیی وتشل هیطَد تب ًیشٍ ثذاًذ وِ اٍ ًیض ثبیذ ثِ سٍص ثبضذ ٍ خَد سا استمب دّذ.
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شماره

ضشح هویضی
آیب گضاسش تخلف ضمجبت اص ؼشیك هطبٍساى دسیبفت هی ضَد ؟

1
2

تمذاد سفبسش ثبسّبیی وِ ثمذ اص سبلت 11ثِ اًجبس هحصَل اسسبل ضذُ است (تب سبلت ّ 11312ن اسفبلی ثبضذ)
هبًذُ حسبثْبی تدبسی دسیبفتٌی ٍ هبًذُ ثذّی ضمجبت دس هشٍس فشٍش ٍ هشٍس حسبثذاسی وبهال یىی ثبضذ ثذٍى فیلتش وشدى
حتی خبسی ضشوب توبهب ثبیذ یىی ثبضذ

3
وٌتشل ثجت ثی ًفوی ضمجبت اص لحبؾ ٍاسیضی یب اسسبل سفبسش اص ؼشیك پٌل سفبسش ثبس
4
وٌتشل گضاسش اختالف هبًذُ ثذّی ضمت ثب سمف التجبس آًْب ٍ وٌتشل ضمجبتی وِ ؼجك ثبًه اؼاللبتی ثیطتش اص التجبسضَى
ثبس ثشدُ اًذ ٍ لجل اص خشٍج هدَص گشفتِ اًذ وِ فالى تبسیخ پَل سا ٍاسیض هی وٌٌذ آیب وبسهٌذ فشٍش سش اٍى تبسیخ پیگشی
وشدُ است ٍ دس ثبًه اؼاللبتی پیگیشی ٍصَل هؽبلجبت ثجت وشدُ است ٍ دٍثبسُ ٍلت خَاستِ ٍ ٍاسیض ًىشدُ است آیب دٍثبسُ
دس آى ثبًه اؼاللبتی ثجت وشدُ است وِ آخش هب ثتَاًین ثِ ضمجِ گضاسش ثذّین وِ ضوب چٌذ ثبس التجبس ثبس ثشدُ ای ٍ تَی
ّش ثبس لشاس ثَد ایي تبسیخ ٍاسیضی اًدبم ضَد ٍ تسَیِ ضَد ٍلی تبسیخ فالى تسَیِ وشدُ ایذ"
5

درجه اهمیت
کم اهمیت غیر
فىری
پر اهمیت غیر
فىری

نمره کامل
2
5

پر اهمیت غیر
فىری

5

پر اهمیت غیر
فىری

2

پر اهمیت غیر
فىری

3

وٌتشل سٍی ایٌىِ اگش ؼمن خذیذ آهذُ ثبیذ اص ؼشیك پٌل سفبسش ثِ ضمجبت اؼالق سسبًی ضذُ ثبضذ
کم اهمیت فىری

6

1

وٌتشل ٍ پیگیشی ثجت ٍاسیضی ضمت دس سپیذاس ٍ صذٍس سٌذ آى ٍ هبًذُ ثذّی ضمت وبهال دسست ثبضذ
7
وٌتشل ثش سٍی ایٌىِ حسبة  12ضمجِ دس ّفتِ ثبیذ صفش ضذُ ثبضذ ٍ گضاسش آى ثبیگبًی ضذُ ثبضذ چْبسضٌجِ ّب
8
وٌتشل سٍی ایٌىِ ٍاسیضی ًبهطخصی ًجبیذ ثبضذ ثبیذ اص ؼشیك ثبًه یب خَد ضمجِ پیگیشی  .ثشؼشف گشدد
9

کم اهمیت فىری

2

پر اهمیت غیر
فىری

5

پر اهمیت غیر
فىری

2
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ثبًه اؼاللبتی ٍصَل هؽبلجبت وٌتشل ضَد وِ دلیمب دس ّوبى تبسیخ ّبی الالم ضذُ ضمجِ ّب ٍخِ خشیذ التجبسی سا
پشداختِ ثبضٌذ
کم اهمیت فىری

10

3

وٌتشل سٍی ًفش سٌدی اص ضمجبت اص ؼشیك پٌل سفبسش ثبس اًدبم ضَد
کم اهمیت فىری

11

12

وٌتشل لیوت فشٍش الالم ٍ هلضٍهبت ثب آخشیي لیوت ثب افضایص  %1121هبّبًِ
-1لیست لیوت -1لیوت خشیذ-1لیوت فشٍش-1تمذاد یب ثستِ ثٌذی ثب ٍصى (_خیلی هْن است چَى احتوبل تغییش خیلی
صیبد است ٍلی ثِ ایي آیتن دلت ًوی ضذ ثبصسگبًی-هبلی-فشٍش-ساّجشدی)ًجبیذ ّیچ هلضٍهبتی وِ خذیذ خشیذ هی ضَد اص
هجلغ خشیذ ثِ اظبفِ 1121دسصذ دس پٌل ووتش ثبضذ(وٌتشل ثبًه اؼاللبتی لیوت توبم ضذُ هلضٍهبت)
ًجبیذ ّیچ هلضٍهبتی وِ خذیذ خشیذاسی هی ضَد اص هجلغ خشیذ  1121 +دسصذ ووتش ثبضذ وٌتشل گضاسش)

پر اهمیت فىری

1

2

وٌتشل هیضاى ٍاسیضی ضمت وِ ووتش ٍ ثیطتش اص ثَدخِ ٍاسیضی اًدبم ًذادُ ثبضٌذ ٍ ضمجبت ثب هبًذُ ثستبًىبس ًجبضٌذ
کم اهمیت فىری

13

7

وٌتشل لیوت هحصَل ثب ثبًه اؼاللبتی ثْبی توبم ضذُ هحصَل ًجبیذ ووتش ثبضذ(.ثب افضایص لیوت هَاد اٍلیِ ،ثْبی توبم
ضذُ ّن ثبال هیشٍد ٍ ثبیذ وٌتشل ضَد وِ دس لیوت فشٍش ّن لحبؾ ضَد)
پر اهمیت فىری

14

2

وٌتشل سپیذاس ثبثت ایٌىِ فبوتَسّبی لبًًَی هبُ لجل صبدس ضذُ ثبضذ ٍ پشیٌت ٍ هْش ٍ اهعب ٍ ثبیگبًی آى تَسػ ٍاحذ
فشٍش اًدبم ضذُ ثبضذ
پر اهمیت فىری

15
هدوَق هبًذُ ثذّی ضمت چمذس است ؟ اگش صیش  122هیلیَى ثبضذ ًصف ًوشُ سا هی گیشد ٍ اگش صیش  112ثَد ول ًوشُ سا
هی گیشد
16
17

ّش ّفتِ تٌخَاُ ًمذی سٍص ضٌجِ صَستدلسِ ضذُ ثبضذ ٍ هستٌذات آى وٌتشل ضَد
آیب وبستبثل ثِ صَست سٍصاًِ اسائِ گشدیذُ است؟

19

16

پر اهمیت غیر
فىری

20

پر اهمیت فىری

2

پر اهمیت فىری

15
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ببًک ّبی اطالعبتی
ثبًه اؼاللبتی وِ سیستن وبهپیَتشی ثشای رخیشُ ٍ ًگْذاسی اؼاللبت است ّ،ش اؼاللبتی وِ سٍی یه فشم لبثل یبدداضت ثبضذ سا هیتَاى ثِ ضىل یه
ثبًه اؼاللبتی پیبدُ سبصی وشد.اص دفتش تلفي ثب ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ ضوبسُ تلفي گشفتِ تب خذاٍل دفتش حسبثْب ٍ  ...سا هیتَاى ٍاسد ثبًه اؼاللبتی ًوَد
ٌّگبهی وِ دادُ ّب ٍ اؼاللبت سا ثِ ضىل هطخص ٍ هٌفن دس یه ًشم افضاس خوك آٍسی وٌین دیگش ًِ آى اؼاللبت اص ثیي هیشٍد ًٍِ تَسػ افشاد هختلف ٍ
ؼجك سلیمِ ضخصی آًْب تغییش پیذا هیىٌذ ٍ اگش ًیشٍیی ًیبص داضت وِ ثِ اؼاللبت اظبفِ وٌذ ٍ یب اصالحبتی اًدبم دّذ ایي وبس تَسػ هسئَل هشثَؼِ ٍ
ؼجك ظَاثػ اًدبم هیطَد.
دس توبم سوت ّب ًیبص ثِ ثبًه اؼاللبتی داسین صیشا ایي ثبًه اؼاللبت سا ثِ ؼَس هٌفن ًگْذاسی هیىٌذ ،لبثل هحبسجِ هیجبضذ ٍ گضاسضبت سا ثِ دلخَاُ هب اسائِ
هیذّذّ .ش سوتی ثبیذ لولىشد سٍصاًِ خَد سا ثش اسبس ضشح فمبلیت آى ٍاحذ دس یه خب گشدآٍسی وٌذ وِ ّش صهبى ثِ آى اؼاللبت ًیبص داضت دس ووتشیي
صهبى دستشسی داضتِ ثبضذ.
اص دیگش هضایبی ایدبد ثبًه اؼاللبتی ایي است وِ ّش اؼاللبتی فمػ یىجبس ٍاسد سیستن هیطَد ٍ ّیچ اؼاللبتی دٍثبس ٍاسد سیستن ًویطَد ثِ لٌَاى هثبل ّش
هطتشی ّضاساى ثبس ّن وِ اص هب خشیذ وٌذ اؼاللبت آى هطتشی فمػ یىجبس دس اٍلیي خشیذ ٍاسد هیطَد ٍ دس خشیذّبی ثمذی اص وذ هطتشی ثشای استجبغ
هطتشی ثب فبوتَس استفبدُ هیطَد ٍ یب دس ٍاحذ وٌتشل ویفیت ثِ لٌَاى هثبل ثبًه اؼاللبتی لیست هحصَالت ٍ تبسیخ التجبس آًْب وِ فمػ یىجبس لیست ول
هحصَالت ثب تبسیخ التجبس آًْب ٍاسد هیطَد ٍ ّش ثبس وِ ًیبص ثِ ایي اؼاللبت ثبضذ دس ووتشیي صهبى ثِ آى دست هیبثین ٍ فمػ صهبًی وِ هحصَل خذیذی
تَلیذ ضَد ًبم آى هحصَل ثِ ثبًه اظبفِ هیطَد ٍ ّوچٌیي هیتَاى ثِ وبسثشاًی وِ ثِ ایي اؼاللبت ًیبص داسًذ دستشسی هطبّذُ داد یمٌی اؼاللبت خیلی
سشیك ٍ ّوضهبى ثشای وبسثشاى لبثل هطبّذُ هیجبضذ
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تْیِ ی ثبًه اؼاللبتی ٍ استفبدُ اص آى ثبلث هیطَد ثتَاى اوسل ٍ هحذٍدیت ّبیص سا اص سیستن حزف وشد صیشا اگش وبسثشاى ثب اوسل وبس وٌٌذ ٍ دادُ
ّبیطبى سا دس آى رخیشُ وٌٌذ پس اص هذت صهبى ووی حدن ثبالیی اص دادُ ٍ اؼاللبت ثِ ٍخَد هیأیذ وِ ثسیبسی اص ایي اؼاللبت غیش ظشٍسی ٍ اظبفِ ّستٌذ
ٍ هٌدش هیطَد وِ دس حدن صیبدی اص اؼاللبت هفیذ ٍ غیش هفیذ گن ضَین ٍ یه ثی ًفوی دس ًگْذاسی ٍ تجبدل اؼاللبت ثِ ٍخَد هیأیذ صیشا ّش وبسثشی
ؼجك سلیمِ ضخصی خَد فشم ّبی هختلفی وِ ضبیذ دس ٍاحذّبی دیگش هطبثِ آى ٍخَد داضتِ ثبضذ هیسبصد،دادُ اظبفِ هیىٌذ،اؼاللبت وبسی ٍ غیش وبسی
دس لسوت ّبی هختلف سیستن رخیشُ هیىٌذ ٍ ...
ثِ لٌَاى هثبل اگش لیستی اص ًبم ثبًه ّبی اؼاللبتی ٍ دسخِ اّویت آى ّب ٍ ضشح للت ایدبد آى ثبًه (ّوبًٌذ آى لیستی وِ ثشای ثبیگبًی ٍ رًٍىي ّب
سبختین) ًذاضتِ ثبضین ًیشٍی خذیذ ثِ للت ایٌىِ اص ثبًه ّبی اؼاللبتی ًفش لجلی اؼاللی ًذاضتِ است ٍ ثِ آًْب اضشاف ًذاضتِ است ٍ ًویذاًذ وِ
ّشوذام اص ثبًه ّبی اؼاللبتی ثِ چِ هٌفَس ٍ ثشای چِ ثَدُ است توبم آًْب سا ثش اسبس ًبم ًفش لجلی دس سیستن ثبیگبًی هیىٌذ ٍ هدذد ثش اسبس سیبست ٍ
سلیمِ ضخصی خَدش دس سیستن ثبًه اؼاللبتی ایدبد هیىٌذ ٍ دٍثبسُ ثب لَض ضذى آى سوت ٍ آهذى ًیشٍی خذیذ ایي سًٍذ تىشاس هیطَد ٍ ثذتش اص ّوِ
وپی پیست وشدى اؼاللبت ٍ ثبًه ّبست وِ اثتذا  12ثبًه ثَدُ اهب ثب هشٍس صهبى ٍ خبثدبیی افشاد ثِ 1222لذد ّن سسیذُ ٍ ًویذاًذ وِ آخشیي ثبًه
اؼاللبتی آى وذام است وِ ثبیذ ایي هَسد هْن حتوب هویضی ضَد یمٌی ثِ گًَِ ای ثبضذ وِ ًیشٍ ًتَاًذ ثبًه اؼاللبتی دسست وٌذ وِ ساُ حل آى ّوبى
ًَضتي ثشًبهِ خبهك ثشای ضشوت خَدتبى ٍ حزف آفیس اص سٍی سیستن ّب هیجبضذ.
تْیِ ی ثبًه ّبی اؼاللبتی هَسد ًیبص ثشای ّش سوت دس ثشًبهِ خبهك ٍ حزف اوسل اص سیستوص ثِ ًیشٍ ووه هیىٌذ تب ثب استفبدُ اص ایي ثبًىْب سشلت ٍ
دلت وبسش ثبال سٍدّ،ش ثبس ًیبص ثِ ٍاسد وشدى چٌذ ثبسُ اؼاللبت ًذاضتِ ثبضذ،ثِ سشلت ثِ دادُ ّبیص دستشسی پیذا وٌذ،وبسش ًفن پیذا وٌذ ٍ دس ًْبیت اص
سبلت وبسیص ون ضَد
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ببًک ّبی اطالعبتی اصلی سوت کِ هسئَلیت تکویل ٍ بِ رٍز رسبًی آى بب ایي سوت است (سوت هسئَل ببزرگبًی)
ردیف

ضرح کبربرد

ببًک اطالعبتی اصلی

درجِ
اّویت

در ایي ثیس سقف اعتجبری کِ شعجبت هجبز ثِ ثردى ثبر ّستٌذ ثجت شذُ است کِ هسئَل فرٍش ثبیذ ثراسبس ایي

1

سقف اعتبار بدهی

1

پیگیری وصول مطالبات

ثبثت پشًٍذُ ضمت ٍ ثجت تَافمبت ثبسّبی التجبسی ضمت ٍ پیگیشی هبًذُ ثذّی ّب ٍ ثبسّبی التجبسی

1

بیس شماره حساب
شعبات

ثبثت ضوبسُ حسبثْبیی وِ ٍاسیضی ّبیی وِ ضمجبت اص ؼشیك اى اًدبم هیطَد ٍ ثِ ساحتی لبثل دستشس
ّست

1

گرید بندی واحد فروش

ثبثت لولىشد ضمت دس استجبغ ثب ثذّی ٍ گضیٌِ ّبی دیگش ؼجمِ ثٌذی هی ضًَذ

1

ثبت فروش قانونی

1

کنترل مانده بدهی شعبات
(سپیدار)

1

بودجه قانونی

1

اطالعات شعب

ثیس ٍ هجبلغ ثجت شذُ اجبزُ خرٍج ٍیب ثبری را تبییذ کٌذ ٍ ثبری را ثبالتر از حذ هجبز خَد ارسبل ًکٌذ هگر ثب اهضبء

2

حبج اقب ٍ حبج عجبس

دس ایي ثیس ثبیذ ولیِ ٍاسیضی لبًًَی ٍ ٍالمی ضمجبت ثجت گشدد وِ گضاسش گیشی اًدبم ضَد ٍ ٍاحذ هبلی
تحَیل دادُ ضَد

در ایي ثیس کلیِ اطالعبت شعت ٍ شوبرُ توبس ّب ٍ ادرس اًْب درج شذُ است

هیکٌٌذ

ساّجشدی – خذهبت پس اص
فشٍش  -هبلی

1

1

-

1

1

خذهبت پس اص فشٍش -
ساّجشدی
ساّجشدی
-

هَسدی سا ثجت ًىشدُ ثبضذ ٍ یب اضتجبّی ٍخَد داضتِ ثبضذ دس ّوبى سٍص هطخص ٍ ثشؼشف ضَد

پَل گشفتِ ضَد وِ چِ همذاس ثِ چِ حسبثْبیی ٍاسیض وٌٌذ وِ ثِ تفىیه فصل – هبُ -سبالًِ هی ثبضذ

سوت ّبیی از ایي ببًک استفبدُ

-

ثبثت ایٌىِ هبًذُ ثذّی ول ضمجبت سٍصاًِ تَسػ ٍاحذ فشٍش وٌتشل هی ضَد تب دس صَست ایٌىِ ٍاحذ هبلی

ولیِ فشٍش یىسبل لبًًَی ٍ دس صذ ضمجبت سا هطخص وشدُ است وِ ثبیذ پیَستِ ثب ایي ثیس اص ضمجبت

هطترک بیي چِ سوت ّبیی ٍ چِ

1

1

هبلی -ساّجشدی
خذهبت پس اص فشٍش -
ساّجشدی
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در ایي ثیس کرایِ ّوِ شْرّب ثب ٍسیلِ ّبی ًیسبى ٍ ایسَزٍ ثجت شذُ است کِ سْن شرکت ٍ شعجِ هشخص هی

10

حمل ونقل

شَد کِ چِ هقذار ثبیذ پرداخت کٌٌذ ثراسبس اییي ًبهِ کِ هیتَاى ثِ شعجِ دار در ٌّگبم پرداختی اطالع داد کِ ّوراُ

1

دستشسی

ثبر خَد ٍاریسی را اًجبم دّذ

فرم ّبی هَرد ًیبز
ثشای ّش ٍاحذ ثبیذ هطخص ضَد وِ چِ فشهْبیی هَسد ًیبص است ٍ ایي فشهْب چِ وبسثشدی داسد ٍ چِ سوتْبیی ثبیذ ایي فشهْب سا اهعب ٍ تبییذ وٌٌذ تب وبس
اًدبم ضَد ٍ چٌبًچِ ثبًه اؼاللبتی فشم ّب سا ًذاضتِ ثبضین،ثب لَض ضذى ًیشٍّب ،توبم فشهْب سا وٌبس گزاضتِ ٍ فشهْبی خذیذی ثش اسبس سلیمِ خَد تْیِ
هیىٌٌذ غبفل اص ایٌىِ ضشوت یب آى ٍاحذ ثش اسبس ولی تدشثِ ثِ ایي فشم سسیذُ است.
ًیشٍّبی خذیذ ثذٍى دس ًفش گشفتي ایي هَسد ثِ ساحتی فشم ّب سا وٌبس هیگزاسًذ ٍ ثِ دلخَاُ خَدضبى فشم هیسبصًذ ٍ ثذتش اص آى ایٌىِ توبم فشهْب ثب ّوبى
ضىل لجلی هیجبضذ ٍ فمػ آیتوْب ٍ اهعبّبی تبییذ وٌٌذُ سا تغییش هیذٌّذ وِ دس ًتیدِ وبسثشد فشم صذ دس صذ ثش لىس هیطَد.
ثبیذ ثبًه اؼاللبتی آى ٍاحذ دس ساثؽِ ثب فشهْب سا داضتِ ثبضین ایٌىِ اثتذا اص لولىشد آى فشهْب اؼالق داضتِ ثبضین سپس اص تمذاد آًْب ٍ سَم ایٌىِ اص توبم
فشهْب یه وپی داضتِ ثبضین.
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لیست فرم ّبی خبم ٍ صَرتجلسبت ٍاحذ ٍ دلیل استفبدُ از آًْب
دیف

ًبم فرم

ًَع

1

فشم اسسبل ثبس التجبسی

فشم ٍاحذ

2

فشم تبییذ صفش ضذى حسبة

فشم ٍاحذ

بِ چِ دلیل ایي فرم هَرد ًیبز است

چِ کسبًی ببیذ اهضب کٌٌذ
 -1هسئَل فشٍش

ثبسّبیی وِ ثب هبًذُ ّبی ثب الی سمف التجبسی اسسبل هی ضَد ثبیذ ثب هدَص ٍ اهعبء حبج

 -1هذیش فشٍش

لجبس ٍ حبج الب ثبضذ وِ تَافمبت اًدبم ضذُ ثجت ثشگِ هی ضَد ٍ دس ثیس ٍصَل هؽبلجبت

-1هذیش اسضذ

ًیض دسج هی گشدد

 -1هذیش ضمجِ

دس ایي فشم هطخص اگش ضمجِ ای هغبیشت هبلی داضتِ ثبضذ ثمذ اص سفك هغبیشت دس ایي ثشگِ
ًَضتِ ٍ اهعب/ء هیىٌذ وِ تبسیخ روش ضذُ هبًذُ ثِ ایي هجلغ هی ثبضذ وِ ثمذّب دس ثبیگبًی
داضتِ ثبضین وِ ضمجِ تب تبسیخ روش ضذُ هغبیشتی ًذاضتِ ٍ اص اى تبسیخ ثِ ثمذ پیگیشی ًوبیین

39

40

فلَچبرت ببیگبًی(رٍش اًجبم دادى ببیگبًی ّب در ٍاحذ)
ثب تَخِ ثِ هطىالتی وِ دس ًحَُ ی ثبیگبًی هستٌذات ٍخَد داضت ٍ ّش ًیشٍیی وِ خزة هیطذ ؼجك سیبست ٍ سلیمِ ی خَدش ثبیگبًی هیىشد ثِ لٌدَاى
هثبل:فشم ّب ثذٍى اهعبی هسئَل اًدبم ٍ هذیش ٍاحذ ثبیگبًی هیطذً ،فن دس اًدبم ثبیگبًی ّب ٍخَد ًذاضت ٍ یب هستٌذات لجل اص ایٌىِ تَسػ هسئَل هشثَؼِ
ثشسسی ضًَذ ثبیگبًی هیطذ ،ثِ هٌفَس خلَگیشی اص ثِ ٍخَد آهذى هطىالت فَق اص ّش ٍاحذی دسخَاست ضذ تب فلَچبستی ثشای ثبیگبًی هستٌذات خَد تْیِ
ًوبیذ وِ دس آى سٍش صحیح ثبیگبًی ّب هطخص ضَد ٍ دس ٍاحذ ًصت گشدد تب ًیشٍّبیی وِ دس آى ٍاحذ هطغَل ثِ وبسًذ ثذاًٌذ لجل اص ثبیگبًی چِ هشاحلی
سا ثبیذ ؼی وٌٌذ ٍ ثشای ثبیگبًی ًیبص ثِ آهَصش ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ ولیِ ی پشسٌل هَـف ّستٌذ ؼجك فلَچبست تْیِ ضذُ ٍ ثدش اسدبس یده سیبسدت ٍ یده
سلیمِ ثبیگبًی ّب سا اًدبم دٌّذ وِ ّوبى سیبست ضشوت است ًِ ثش اسبس سیبست ٍ سلیمِ ی ضخصی.

استاندارد زونکن های شرکت
ردیف

شرح نام زونکن

1

*پیگیری وصول مطالبات

2

گزارشات کارتابلی روزانه مالی-
بازرگانی-فروش

3

واریزی روزانه شعبات

توضیحات

درجه
اهمیت

در این زونکن کلیه نامه های اعتباری بایگانی می شود
که طبق این نامه های اعتباری که در سیستم برنامه
جامع هم ثبت شده است با پیگیری های الزم انجام و
درج گردد
در این زونکن گزارش روزانه بانکها و وواریزی
شعبات کنترل و بایگانی می شود که واحد مالی
واریزی ها را بنام خود شعبات درست ثبت کرده است
یا بنام شعبات دیگر ثبت شده
در این زونکن کلیه واریزی شعبات در حسابهای
کارخانه که بعد از تاییدیه و امضاء واحد مالی بایگانی
می گردد

1

2

1
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4

مغایرت های گرفته شده طرف حسابها

5

فلوچارت ها و ایین نامه واحد
بازرگانی

از تامین کننده ها مانده حسابها کنترل و مغایت گیری
میشود ودر زونکن بایگانی میشود که در مواقعی که
مجددا به مغایرت خوردند در این بایگانی بداند تا چه
تاریخی مغایرت برطرف گردیده است
کلیه امور ووظایف واحد فروش و گزارشات و
فرایندهای کاری و  ...این واحد در این زونکن بایگانی
شده است که هر شخصی با هر سمتی میتواند به
راحتی با خواندن ومطالعه این زونکن در این واحد
کار کند

1

1

لیست تجْیسات ٍ ابسارّبیی کِ ببعث ایجبد سرعت ٍ دقت ٍ کٌترل در کبرّب هیطَد
ثشای اًدبم دادى وبس ًیبص ثِ یىسشی اثضاسّب داسین وِ ایي اثضاسّب (هٌفَس اهَال ًوی ثبضذ) دس سشلت وبس هب یب دس دلت وبس یب دس وٌتشل وبس اّویت صیبدی
داسد هبًٌذ خی پی اس ثشای وٌتشل وشدى ساًٌذُ ّب یب دستگبُ وبست صًی ثشای ٍاحذ اداسی یب ثشًبهِ ی اهَال ثشای ٍاحذ اًجبسداسی یب ثشًبهِ پی ام ثشای ٍاحذ
خذهبت تمویش ٍ ًگْذاسی ٍ ٍ ...هٌفَسهبى اص ایي اثضاسّب ایي ّبست وِ دس سشلت ٍ دلت ٍ وٌتشل آى ٍاحذ تبثیش داسد ٍ ثبیذ ًبم آًْب هطخص ضَد ٍ ثگَیین
دس دلت ٍ سشلت ٍ وٌتشل وذام لسوت تبثیش داسد.
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لیست اثسارّبی خَدکٌترلی ٍاحذ فرٍش
ردیف

ًبم اثسارّبیی کِ ًیبز دارد

ثبثت چِ (دقت-سرعت-کٌترل)

درجِ اّویت

1

کٌترل شوبرُ حسبة شعجبت

2

گرفتي گسارش ثرًبهِ ٍاریسی ثَدجِ ٍاقعی ثَدجِ قبًًَی ٍ هغبیرت
اى

3

گرفتي ثرًبهِ ٍاریسی ّب در ثَدجِ قبًًَی

ثبثت ایٌکِ شوبرُ حسبة ٍ شوبرُ کبرت ثرای کذام شعجِ هی
ثبشذ کِ ٍاریسی ثٌبم ّوبى شعجِ ثجت گردد ًِ شعجِ دیگری
چَى اگر ایي ثبًک اطالعبت دقیق ٍ ثرٍز ثبشذ ثرای ٍاریسی
ّب خیلی راحت هی تَاًذ کٌترل کٌذ کِ ایي شوبرُ حسبة یب
شوبرُ کبرت هتعلق ثِ کذام شعجِ هیجبشذ ٍ اگر ًتَاًذ اى رٍز
ثجت کٌذ ًویتَاًذ گسارش رٍزاًِ را ثذّذ ٍ خذایی ًکردُ جب ثِ
جبیی ثجت ًویشَد
ثبثت ایٌکِ ثبیذ از ٍاحذ هبلی ایٌکِ ّر شعجِ چِ هقذار ٍاریسی
ثِ حسبة ٍاقعی ٍاریس ًوبیذ یعٌی چٌذ درصذ از ٍاریسی ثبیذ در
حسبثْبی ٍاقعی ثبشذ گسارش گیری ثرًبهِ ثَدجِ ٍاقعی ٍ
ثَدجِ قبًًَی کِ ایي هبُ ثبیذ ثِ هقذار قبًًَی هیفرٍختین ٍ
چقذر فرٍختین ٍ پَل گرفتین ٍ ّر شعجِ ّن ٍزى ّن ریبل اى
هشخص ثَدُ است کِ چقذر ثبیذ هیریختِ است ٍ حبال ثبیذ
هطبلعِ شَد کِ چِ هقذار ریختِ ٍ چِ هقذار هغبیرت دارد
ثبثت ایٌکِ ثبیذ از ٍاحذ هبلی ایٌکِ ّر شعجِ چِ هقذار ٍاریسی
ثِ حسبة قبًًَی ٍاریس ًوبیذ یعٌی چٌذ درصذ از ٍاریسی ثبیذ در
حسبثْبی قبًًَی ثبشذ الجتِ در ثرًبهِ ثَدجِ ٍ در سیستن ثرًبهِ
جبهع ثطَر کلی درصذ ٍاریسی شعجبت ثِ تفکیک هبُ ثجت شذُ
است کِ ثذاًذ اثتذا ایي هبُ چِ هقذار ثبیذ فرٍش قبًًَی داشتِ
ثبشذ ٍ از ایي هقذار ّر شعجِ چِ هجلغی ثبیذ خریذ قبًًَی داشتِ
ثبشذ کِ ّر شعجِ یشتر از اٍى هجلغ در حسبة قبًًَی ٍاریس
ًکٌذ کِ ّوِ حسبة کتبثْبی هبلی ثِ ّن ًخَرد

1

1

1
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1

کبرتبثل رٍزاًِ ٍاحذ هبلی ثِ ٍاحذفرٍش

1

تىویل پیگیشی ٍصَل هؽبلجبت

1

تىویل گشیذ ضمجبت
وِ ّش ضمجِ ثذاًذ گشیذ 1تب 1چِ گشیذی داسد

گسارش رٍزاًِ ثبًکْب ٍ ٍٍاریسی شعجبت کٌترل ٍ ثبیگبًی هی
شَد کِ ٍاحذ هبلی ٍاریسی ّب را ثٌبم خَد شعجبت درست ثجت
کردُ است یب ثٌبم شعجبت دیگر ثجت شذُ است ثب شوب کٌترل
شَد کِ ٍاحذ هبلی جب ثِ جبیی اًجبم دادُ ثبشذ
ثبًه اؼاللبتی وِ توبم ثذ حسبثی ٍ ثی ًفوی ّبی
ضمجِ ّب سا دس آى ثجت هی وٌین ٍ ایي ثبًه اؼاللبت
ثیٌْبیت ثشای هذیش لبهل هْن است ٍ فشداسٍص ضمجِ هی
ایذ ٍ هیگَیذ ضوب ثشای هب چىبس وشدُ ایذ یب ضمجبتی
ثیٌْبیت سَ استفبدُ هیىٌٌذ ٍ هیگَیذ تب ثِ حبل هي ثبس
التجبسی ًجشدُ ام ٍ اص اٍى ثذتش ثِ ّیچ لٌَاى لجَل وبس
ًیستٌذ وِ ثذ حسبثی وشدُ اًذ ٍ ثشای دادى ثذّیطَى
هشدُ ٍ صًذُ هب سا خلَی چطووَى اٍسدُ اًذ وال ایي ثبًه
اؼاللبتی یِ خَس اثضاس است ٍ ثیٌْبیت هذیش لبهل سٍی اى
حسبس است.
ایٌىِ ضمجبت چِ گشیذی داسًذ ٍ ّش هذیش ضمجِ ای چِ
اخاللی داسد وِ فشدا سٍص اگش پَئٌی ثخَاّیذ ثذیذ
ثیٌْبیت اى گشیذ ثِ دسد هب هیخَسد چَى ّوِ ی ضمجبت
سا ًجبیذ یِ هذل ثجیٌین ّش ضمجِ ای وِ  -1خَش
حسبثی هیىٌِ  -1فشٍش صیبد داسد  -1خَش لَلی هیىٌِ
 -1خَش اخالق ّست ٍ ٍ ٍ  ....ثب ضمجبتی وِ ایي ایي
خصَصیبت سا ًذاسد ثبیذ فشق داضتِ ثبضذ ٍ ضشوت ّن
ثشای ایي گشیذ ّب ثبیذ خذهبت ثذّذ

1

1

1
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7

ثشسسی ثبًه اؼاللبتی التجبس ضمجبت ٍ تسلػ ٍ اگبّی داضتي
ثِ اى

ثبًه اؼاللبتی التجبس ضمجبت سا وِ دس سیستن تمشیف
وشدین وِ چٌذ سٍص ٍ تب چِ هجلغ هی تَاًذ ثذّی داضتِ
ثبضذ ثشای هسئَل فشٍش هطخص وشدُ این وِ تَ ایي
همذاس سیبلی ٍ ایي هذت صهبًی اختیبس داسی ٍ هسئَل
فشٍش ثبیذ ثذاًذ وِ اص اٍى هجلغ ثِ ثبال ثِ ّیچ لٌَاى
ًجبیذ ثذٍى گشفتي تبییذیِ ثبس سا اسسبل ثىٌذ ٍ ایي التجبس
سا ّش چِ ضمجبت ًذًٍِ ثْتش است.

8

ثجت فیص ّبی ٍاسیضی ضمجبت ٍ ضوبسُ پیگیشی ٍ سبلت
ٍاسیضی ٍ تبسیخ دس ثجت سفبسش ثبس

دس پٌل سفبسش ثبس یه لسوت ّست ثشای ثجت فیص
ّبی ٍاسیضی ٍ چٌبًچِ ایي لسوت تَسػ خَد هذیش
ضمجِ تىویل ضًَذ ثیٌْبیت ثیٌْبیت ثیٌْبیت دس سشلت
ٍ دلت ٍاحذ فشٍش تبثیش گضاس است ٍ ثبیذ تَسػ خَد
هذیش ضمجِ ضوبسُ پیگیشی فیص ٍ سبلت ٍاسیضی ٍ ثبًه
ٍاسیضی ٍ تبسیخ ٍٍٍ  . . .ثجت ضَد ٍ خَد هسئَل فشٍش
دیگش ًوی خَاّذ ثشٍد ثِ ثبًه اؼاللبت ثِ ضوبسُ حسبة
ّب سخَق ثىٌذ وِ ثذاًذ وذام ضوبسُ حسبة هشثَغ ثِ
وذام ضمجِ است ٍ حَاسص ثبضذ وِ خب ثِ خب ثجت ًطَد

1

1

ثبًه اؼاللبتی سهض لجَس ٍ ًبم وبسثشی ضمجبت دس پٌل سفبسش
ثبس

ثبًه اؼاللبتی ضوبسُ وبست ضمجبت ثبثت ایٌىِ ثذاًین
ٍاسیض اص ؼشف وذام ضمجِ ثَدُ

1

12

تمذاد ثی ًفوی ضمجِ وِ دس پٌل ثجت هی ضَد

چٌبًچِ ضمجِ ای دٍستش سفبسش ثبس هیذّذ ٍ ثبلث ثی
ًفوی هی ضَد یب سفبسش ثبس سا اهشٍص هیذّذ ٍ هیگَیذ
هي ّویي اهشٍص ثبس هی خَاّن وِ ایي ثبلث هی ضَد دس
وبسخبًِ ثی ًفوی ایدبد ضَد سا دس پٌل سفبسش ثبس
لسوت ثی ًفوی اى ضمجِ ثجت هیطَد

1
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11

ثبًه اؼاللبتی حسبة ّبی ضشوت ٍ سهض ٍ پسَسد اًْب وِ ثبیذ
ّش سٍص گضاسش ثذّیذ

خْت هطبّذُ وشدى حسبة ضمجبت ّش سٍص ثبیذ
حسبثْبی ثبًىی ضشوت ٍ ضخصی سا وٌتشل ثىٌیذ ثبثت
ایٌىِ دیشٍص  -1وذام ضمجبت ٍاسیضی داضتٌذ -1
هَخَدی چمذس است وِ ثِ ٍحذ هبلی ثگَیی وِ ثِ
حسبة ثضًِ .وال تب یَصس پسَسد اًْب ًجبضذ ًویتَاًی اى
حسبثْب سا سٍیت ثىٌیذ.

1

11

صفش وشدى حسبة ضمجبت ثِ صَست ّفتگی

ثبلث هیطَد هغبیشت حسبة ثب ضمجبت ًذاضتِ ثبضین ٍ
چٌبًچِ هغبیشتی پیص ثیبیذ چَى هبّی یه ثبسحسبة
وتبة ضمجِ سا صفش وشدُ این اثتذا ّیچ هغبیشتی پیص
ًوی ایذ ٍ چٌبًچِ صفش ثِ ثمذ سا هیشٍیذ وٌتشل هیىٌین ٍ
ثیٌْبیت ثیٌْبیت دس حسبة وتبثْب تبثیش داسد

1

11

وٌتشل خَد وٌتشلی ٍاحذ فشٍش

هٌفَس ّوبى هویضی یب خَد وٌتشلی است وِ ثخَاّذ
لولىشد ٍاحذ فشٍش سا اًذاصُ گیشی وٌذ ثب ّوبى سَال
ّب ٍ ثب ّوبى ًوشات اًذاصُ گیشی هیىٌذ ٍ هب هیتَاًین
خَدهبى لجل اص ایٌىِ ٍاحذ یب سوتی ثخَاّذ هب سا اًذاصُ
گیشی وٌذ خَدهبى خَدهبى سا اًذاصُ گیشی وٌین ٍ
ثذاًین لولىشد خَدهبى اص  12چمذس است ٍ وذام وبسّب سا
اًدبم ًذادین وِ ایي ًفش سا اص دست دادُ این الصم ثِ روش
است وِ اٍلَیت اٍل وبسّبیی است وِ ًوشُ ی اًْب ثبالتش
است.

1

11

فشایٌذ فشٍش

وِ ثب هؽبلمِ اى  2تب  122فشٍش سا دس یه سبلت یبد
هیگیشین م چٌبًچِ ثب ایي فشایٌذ اضٌب ًجبضین حذالل 1هبُ
ؼَل هیىطذ وِ ایي فش ایٌذ سا ثتَاًین  %12یبد ثگیشین
پس ثیٌْبیت دس سشلت ٍ دلت وبس هب تبثیش داسد

1
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11

دادى گضاسش هبلیبت ٍ اسصش افضٍدُ ثِ ضمجبت

ثبیذ ّ 11ش هبُ ثِ ضمجبت گضاسش ثذّین وِ ضوب چمذس
فشٍش داضتِ ایذ ٍ چِ همذاس اى سا هب ثِ داسایی الالم
وشدُ این ٍ چِ همذاس ضوب ثبیذ هبلیبت اسصش افضٍدُ
ثذّیذ وِ ایي گضاسش سا وِ ثذّین ثیٌْبیت دس سظبیت
هٌذی ضمجِ تبثیش هثجت داسد ٍ ثش لىس اى ًذادى ایي
گضاسش ثیٌْبیت تبثیش هٌفی داسد

11

تسلػ داضتي سٍی ثبًه اؼاللبتی حول ٍ ًمل ٍ اضشاف وبهل سٍی
وشایِ هسیشّب

یه ثبًه اؼاللبت داسیذ وِ ثشای ّش ضْش یِ هجلغ وشایِ
ثبیذ پشداخت ثىٌِ ٍ اص اٍى هجلغ ثش اسبس سفبسش ضمجِ
خَد ضْش حسبة هیىٌِ وِ چِ همذاس اص اى وشایِ سا ثبیذ
ضشوت پشداخت ثىٌِ ٍ چِ همذاس اص اى وشایِ سا ضمجِ
ثبیذ ضمجِ پشداخت وٌذ .هسئَل فشٍش سٍی اٍى ثبًه
اؼاللبتی اضشاف داضتِ ثبضذ وِ یِ هَلِ اگش اًجبس
هحصَل اضتجبُ وشد هتَخِ اضتجبُ اى ضَد

11

اضشاف وبهل سٍی حك هبهَسیت ّب اص ثبثت ویلَهتش ٍ ضْشستبًْب

ثشای ّش ساًٌذُ همذاس ویلَهتشی وِ هیشُ هطخص ضذُ
چِ همذاس ثبیذ حك هبهَسیت پشداخت ضَد وِ فمال ایي
وبس سا داسد اداسی اًدبم هیذّذ

فلَچبرت کلی کبرّب
ّذف اص تْیِ ی فلَچبست ولی وبسّب ایي است وِ ّش سوت دس یه ًگبُ ثذاًذ ول وبسّبیی وِ ثبیذ اًدبم دّذ چیست ٍ ضشح ٍـبیفص چِ هیجبضذ
فلَچبست ولی وبسّب ثِ ًیشٍیی وِ ثِ تبصگی خزة هدوَلِ ضذُ است ووه هیىٌذ دس ّوبى سٍص اٍل ضشٍق ثِ وبسش دچبس سشدس گوی ًطَد ٍ ثذاًذ وِ ول
ٍـبیفص چیست ٍ اص ودب ثبیذ ضشٍق وٌذ ٍ دس ٍالك ًمطِ ی ولی وبس اٍست صیشا ایي فلَچبست ول وبسّب سا اٍلَیت ثٌذی ٍ حتی ضبخِ ثٌذی ًوَدُ است.
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چٌبًچِ ًیشٍ هَسدی هذ ًفشش ثَد وِ دس فلَچبست دیذُ ًطذُ ثَد هیتَاًذ آًشا ثِ فلَچبست ولی وبسّب اظبفِ ًوبیذ.
اثضاسّب :
یه وبستخَاى داضتِ ثبضین وِ ثشای وطیذى وبست ثبثت خشیذ ثستٌی هطىلی پیص ًیبیذ اثضاس ثِ سٍص سسبًی لیست ثبسًبهِ ٍ ًبم ضْشّب ٍ هجلغطبى وِ سبلی
یىجبس هجلغ افضایص پیذا وٌذ هجلغ وشایِ ّب وِ ّش سبلِ ًبم ٍهجلغ افضایص ثذّین ّوشاُ ثب افضایص هجلغ ثستٌی.
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