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سؿذ تقبضبَبي ػبخت ي ػبص ثبفج ؿذٌ مٍ ػيؼتم كذيس مزًصات ي تىؾيم قًاويه دس ؿُشداسيُب ي ػبصمبن وؾاب مُىذػاي ثاب مـان ت
صيبدي سيثشي ؿًد ي تذييه چبسچًة چبثل قًاويه ؿُشداسيُب گشيضوبپزيش ثٍ وؾش مي سػاذ اص آوزاب ماٍ تابمىًن دس ماًسد ماذيشيت تاذييه
چبسچًة چبثل قًاويه ي مؼتىذػبصي دس ؿُشداسيُب اقذا خبكي كًست وگشفتٍ اػت دس ايه مقبلٍ ،مـان ت مًراًد ثخابعش فاذ يراًد
ػيؼتم مؼتىذػبصي كحيح ثشاػبع اػتبوذاسدَبي  PMBOKي  ISO9001ي لضي اػتفبدٌ اص ايه اػتبوذاسدَب ثاٍ َماشاٌ چبثال ماشدن
ػيؼتم قبوًن گزاسي ،ؿُشداسيُب ي ػبصمبن وؾب مُىذػي مٍ مؼتقيمبً ثب خًاػتٍ َبي متىاًؿ ماشد استجابط داسواذ ي َمچىايه الگًَابي
مؼتىذػبصي مًسد ثشسػي ي مغبلقٍ قشاس گشفتٍ ي دس اوتُب يل چبسچًة چبثل مؼتىذػبصي ثشاي تذييه قًاويه مقشفي ميـًد ي ثشاي ثاشين
سفت اص مـن ت فذ تغبثق خًاػتُبي مـتشيبن ثب ػبصمبوُبي مؼئًل الگًَب ي فلًچبستُبي الص پيـىُبد ميگشدد َذف اص اسائٍ فلًچبستُاب
ي الگًَب آوؼت مٍ :اص مًاصي مبسيُب رلًگيشي مىذ ،امنبن تذاخل مبسي دس ثخـُبي مختلف ثٍ حذاقل ثشػذ ،دس كًست قلاًس ،اَمابل ي ياب
يرًد مـنل دس سيوذ مبس ،ياحذ مشثًعاٍ ي ثابصٌ تابخيش ثغاًس مؼاتذل قبثال ؿىبػابيي ي اقاذا ثاشاي سفاـ مـان ت ي رجاشان تابخيشات
َذفمىذگشدد ،مذاسك ي مؼتىذات كذيس اربصٌ وبمٍ مبم ً مـخق ي ؿفبف ؿذٌ ي ونتٍ مجُم ثاشاي متقبضاي ي كابدسمىىذٌ يراًد واذاسد،
مذيشيت اكلي مي تًاوذ ثذين فـبسَبي ربوجي ي اخت ل دس مؼئًليتُب ي مًاصي مبسي َش ثخؾ سا رذاگبوٍ ي ملي ثلًست ينپبسچٍ مذيشيت
مىذ ي وُبيتبً ػيؼتم كذيس قًاويه ثتًاوذ خًد سا ثب دسخًاػتُبي سيص آمذ ريفقبن َمبَىگ مىذ
ياژگان كلیدي :مؼتىذ ػبصي ،مًافقت وبمٍ ،چبثني ،وؾب وبمٍ ،اػتبوذاسد ، PMBOKاػتبوذاسدISO9001
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Solution of Agility in municipal laws by using ISO 2009 and
PMBOK
Abstract
Growing demand for construction cases regulation systems in municipalities and
engineering organization faces with many problems and it is necessaryto use
agile framework for legislating municipal, construction and reconstruction laws.
Up to now no one has been searched in legislating municipal and construction
lows by using agility framework and documentation.In this paper, cases and
problems due to lack of proper documentation in accordance with ISO9001
standards and the use of these standards PMBOK and agile with a legislative
system, Municipalities and engineering organization that is directly linked with
the diverse demands of the people, define and document the patterns have been
studied and documented an agile framework for legislation of lows. The
administrative process will not be interrupted or dispute cases because of lack of
appropriate regulations or standards developed document will be discussed and
the delay in the implementation of projects out of these challenges are proposed
by chart patterns.The implementation of those flowcharts case: 1. To prevent
parallel tasks. 2. The possibility of working in different sectors to minimize
interference. 3. In case of default, negligence or problems in the process of work,
the unit and the delay interval arguably be identified and action to solve problems
and be purposeful delay compensation. 4. Documents allow a clear and
transparent and there is no confusion for the applicant and the exporter. 5.
Principal management can manage duties unitedly without parallel work and
confining pressure and interfere with each section.
Keywords: Documentation, contract, agility, bylaw, PMBOK, ISO 2009

ٍ مقدم1
محيظ مىبػت ثشاي ػشمبيٍ گزاسي دس ػبخت ي ػبص ي َمچىيه سؿذ تقبضبَب دس ايه ثخؾ ثبفج گشديذٌ اػت مٍ عيف
گ ؼتشدٌ اي اص مشد ثب اوًاؿ تخللُبي مشتجظ ي وبمشتجظ رزة ايه فقبليت اقتلبدي ؿًوذ ي حزم صيبد تقبضبي
تقميشات تغييش مبسثشي ي ػبيش مزًصَب مشثًط ثٍ ايه فقبليتُب ثبفج اصدحب مبسي دس ؿُشداسيُب ي ػبصمبن وؾب مُىذػي،ػبخت
 ػًد آيسي مغلًة ي يسيد افشاد ثب ػغًح فلمي ي ؿغلي مختلف ثبفج ايزبد، ثشيص وجًدن قًاويه،ؿذٌ اػت حزم صيبد تقبضبَب
ٌ فؼبدگشديذٌ اػت ثب ثشسػيُبي ثٍ فمل آمذ، كذيس مزًصَبي مـنل داس ي تبخيش دس فمليبتُبي ارشاي،دسگيشيُبي ثؼيبس صيبد
ثش سيي پشيوذٌ َبي اسربؿ ؿذٌ ثٍ محبمم ي ملبحجٍ ثب افشاد خجشٌ مـخق گشديذ مٍ امنبن محذيد مشدن افشاد متقبضي ثٍ افشاد
 لزا الص،كبحت ك حيت فم ً غيش ممنه اػت تغييش منشس قًاويه ثلًست مذا ويض مـنل گـبي مؼبئل پيؾ سي وخًاَذ ثًد
اػت مٍ تذييه سيصآمذ ي مبسآمذ اص وُبد مؼئًل يقىي ؿُشداسيُب ي ػبصمبن وؾب مُىذػي ؿشيؿ ؿًد ثشسػيُب وـبن دادٌ اػت
مٍ ثش ين ػپبسي قؼمتي اص يؽبيف ويض دس ثشخي اص مًاسد چبسٌ گـب وجًدٌ ي تىُب رشيبن مبس سا تغييش دادٌ ي عًالوي تش ي
مؼئ ليت ؿُشداسيُب سا تب حذيدي مم مشدٌ اػت
2

قذيمي ثًد قًاويه ي ثشخًسدَبي ػليقٍ َبي يرًد قًاويه مجُم ،دػتًسالقملُبي مًاصي ي دس مل فذ يرًد يل وؾب
وبمٍ مـخق ي ربمـ ثبفج ايشاد ؿنبيبت صيبد دس ثخؾ كذيس پشياوٍ ي مزًصات ؿُشداسيُب ي ػبصمبن وؾب مُىذػي ؿذٌ اػت ثب
تًرٍ ثٍ يرًد اػتبوذاسدَبي ثؼيبس صيبد دس صميىُبي مذيشيت ي ثقذ اص ثشسػي اػتبوذاسدَبي مًرًد ي قبثليت اػتفبدٌ دس ؿشايظ
ؿُشداسيُب ي ػبصمبن وؾب مُىذػي اص يل عشف ي قبثليت ارشا ي ػبثقٍ ارشايي ؿذن دس ايشان اص ػًد ديگش ،اػتبوذاسَبي
 PMBOK1ي ISO90012ثلًست تلفيقي ثشاي ايه مىؾًس ثشگضيذٌ ؿذوذ اص ايه سي دس ايه مقبلٍ ثب اػتفبدٌ اص فلًچبستُبي
پيـىُبدي مغشح دس اػتبوذاسَبي  PMBOKي ISO9001ي چبست اداسي مًرًد پيـىُبدَبيي رُت چبثل ػبصي ثخؾ
تذييه قًاويه ي ػيؼتم حبمم ثشآن گشديذٌ اػت اػتبوذاسَبي مزمًس تىُب پيـىُبدمىىذٌ ساَنبسَؼتىذ ي ضمبوت ثشاي ارشاي
مًفق آوُب دس حيغٍ مذيشيت ؿُشداسيُبػت
ثذيُي اػت مٍ اگش اػىبد ي مذاسك مًرًد ثش اػبع يل وؾب ياحذ ي قبثل اػتىبد دػتٍ ثىذي ي اسائٍ گشدد مؼئًليتُب
ؿفبف ي حذيد مـخق خًاَذ ؿذ ي ويبصي ويؼت مٍ دس كًست تغييش مذيشان ثشاي َش مبس مًچني ثٍ حبفؾٍ ؿخلي افشاد
سرًؿ ؿًد اسائٍ الگًسيتم مىغقي ثٍ وحًي مٍ ثتًان ساثغٍ اي مىغقي ثيه فًامل ثيشيوي ي فًامل داخلي ،ريىفقبن ي مؼئًالن
ثٍ يرًد آيسد ي متىبػت ثب پيـشفت سيصآمذ ي اوقغبف پزيش ثبؿذ ،مغلًة َش مذيشيت اػت ي ثؼيبسي اص مؼبئل ثغًس
ػيؼتمبتيل ي وؾبمىذ قبثل حل ي فلل خًاَذ ثًد ي ويبصي ثٍ عشح ؿنبيت دس مشارـ ثبالتش ي يب دسگيشيُبي ثخـىبمٍ اي يآييه
وبمٍ وخًاَذ ثًد تذييه قًاويه ثب مىذ ي ثذين دس وؾش گشفته ؿتبة فلم ػبخت اثىيٍ پيؾ مي سيد ي ثٍ فجبست ديگش ؿيًٌ
تذييه قًاويه اص چبثني 3الص ثش خًسداس ويؼت

 2تحقیقات پیشیه
مؼتىذ ػبصي دس ايشان فمش صيبدي وذاسد ي ثؼيبسي اص مًاسد وؾيش قـمي( ، )2004داليسي ي َمنبسان(  )2008ثٍ تُيٍ
الگًسيتمُبيي ثش اػبع  PMBOKي  ISO9000تب  ISO9004پشداختٍ اوذ[1] .ي ][2
امشالُي ي َمنبسان ( )2011مقبلٍ اي ثب فىًان " مؼتىذػبصي داوؾ فىي ثب سيينشد : PMBOKمغبلٍ مًسدي دس پشيطٌ
ػذ ي ويشيگبٌ آثي ػيمشٌ" اسائٍ مشدوذ يلي ثبص َم ثٍ تُيٍ الگًسيتم َبيي پشداختٍ اوذ مٍ ومي تًان اص آن ثٍ فىًان اػتبوذاسد
مؼتىذ ػبصي ثًمي اػتفبدٌ مشد ،چًن مبَيت َش پشيطٌ مًاسد خبكي سا مي علجذ ،لزا دس ايه پشيطٌ قبثل اػتفبدٌ وجًد ][3
دس تمبمي ايه مًاسد فقظ ي فقظ ثٍ فلًچبست َبي اػتبوذاسد  PMBOKي  ISO9001ثذين َيچ تغييشي اػتىبد ؿذٌ
اػت مٍ قغقب ثب ثشخي اص ؿشايظ ثًرًد آمذٌ دس پشيطٌ َبي ايشان ػبصگبس ويؼت ي ارشاي ثذين تغييش ي ثًمي ػبصي ،مل پشيطٌ سا
ثب چبلؾ مًارٍ مي مىذ
وزفي ( )2010ويض دس مقبلٍ خًد اَميت مؼتىذػبصي سا ثشاي اتخبر تلميمبت مذيشيتي ي فشايىذ تحليل ػبختبسي ي
محيظ ارشايي ػبصمبن پشيطٌ آيسدٌ اػت] [4وزفي( )2010تًكيٍ ميمىذ مٍ حتي اگشمؼتىذػبصي سا اثتذا تب اوتُبي پشيطٌ
وتًان لحبػ مشد  ،حذاقل دس ثخؾ حجت مـخلبت فىي پشيطٌ َبي فمشاوي ثشاي رلًگيشي اص اخت فبت حقًقي ارشا گشدد][5
دس صميىٍ مؼتىذ ػبصي ثب  PMBOKويض اػمبفيلي ي َمنبسان سيوذ مبس ي فًلًچبستُبي آن سا اسائٍ مشدوذ] ،[6امب دػت ثٍ
ثًمي ػبصي وضدوذ
تشرمٍ َبي اػتبوذاسدَبي  ISO9001:2008ي  PMBOKتًػظ ؿشمت  QSدس ايشان اسائٍ گشديذٌ اػت مٍ
محققبن تًاوؼتىذ اص آن دس پشيطٌ َبي فمشاوي اػتفبدٌ مىىذ] [7ؿبمشي ي َمنبسان( )2011ثب اػتفبدٌ اص اػتبوذاسد
. Project Management Body of Knowledge
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 ISO9001:2008ي  PMBOKالگًسيتمُبيي سا رُت مؼتىذػبصي اسائٍ مشدوذ] [8سادگُش ي مًتمىي( )2015ويض ثب
اػتفبدٌ اص  ISO9001ي  PMBOKدػتًسالقملُبيي ثشاي مذيشيت ثحشان ثب اػتفبدٌ اص مغبلقٍ مًسدي ثشاي صلضلُبي دؿتي ي
يسصقبن تُيٍ مشدوذ][9
الص ثٍ رمشاػت مٍ تبمىًن دػتًسالقملي ثشاي تذييه چبست ي الگًسيتم مؼتىذ ػبصي دس ؿُشداسي اسائٍ وگشديذٌ اػت
ارشاي چبثني دس پشيطٌ َبي فمشاوي ثذليل تلًس فذ تغبثق چبثني ثب مبَيت ايه پشيطٌ َب مغقًل مبوذٌ اػت
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مستىدسازي بر اساس استاودارد  1 ISO9001:2008ي PMBOK

 PMBOKاػتبوذاسدي اػت مٍ امشيصٌ ثٍ فىًان يل اػتبوذاسد رُبوي مغشح مي ؿًد تبمىًن ييشايؾ َبي ػبلُبي
 ،2008 ،2004 ،2000 ،1996ي  20012اسائٍ گشديذٌ اػت(ؿنل [9 ])1-
ايضي  ١٠٠٩تًػظ مميتٍ فىي  )ISO/TC 176( 176ثٍ مقىي مميتٍ مذيشيت ميفيت ي تضميه ميفيت ،ي مميتٍ
فشفي SCيقىي ػيؼتم َبي ميفيت ،تُيٍ ؿذٌ اػت ] [10ايه اػتبوذاسد ثيه المللي مي تًاوذ تًػظ عشف َبي دسين
ػبصمبوي ي ثشين ػبصمبوي ،ي اص رملٍ ػبصمبوُبيي مٍ اسصيبثي ارشاي ايه اػتبوذاسد سا ثش فُذٌ داسوذ ي ثب دس خًاػت مـتشي
(مشد آػيت ديذٌ) ي يب الضامبت خشيذاسان(مشد آػيت ديذٌ) ارشا مي ؿًد امب ثبيذ دس وؾش داؿت مٍ ارشاي ايه مًاسد مي
تًاوذ دس پيـجشد اَذاف ػبصمبن يب پشيطٌ ثؼيبس ساَگـب ثبؿذ مٍ دس ادامٍ خًاَذ آمذ
دس مته اػتبوذاسد  ISO9001آمذٌ اػت پزيشؽ ػيؼتم مذيشيت ميفيت مي ثبيؼتي يل تلميم ساَجشدي ػبصمبن
ثبؿذ عشاحي ي ثنبسگيشي ػيؼتم مذيشيت ميفيت دس يل ػبصمبن تحت مًاسد صيش مي ثبؿذ:
الف) محيظ ػبصمبوي ،تغييشات دس آن محيظ ي سيؼل َبي مشتجظ ثب آن ػبصمبن،
ح) اَذاف مـخق ؿذٌ آن ػبصمبن،
ة) ويبصَبي دسحبل تغييش آن ػبصمبن،
ث) فشآيىذَبي ثنبس گشفتٍ ؿذٌ آن ػبصمبن،
ت) محلًالت اسائٍ ؿذٌ تًػظ آن ػبصمبن،
د) اوذاصٌ ي ػبختبس ػبصمبوي
ارشاي ايه اػتبوذاسد يل ثبسٌ ي ثذين آمًصؽ پشػىل ي تزشثيبت قجلي دس پشيطٌ َبي مًچنتش چىذان آػبن ويؼت ثب
اػتفبدٌ اص وؾشات افشاد مزشة دس حًادث غيشمتشفجٍ خبكٍ صلضلٍ َب  ،مًاسد اص مذيشيت ثحشان سا مٍ ثب اػتبوذاسدَبي
 PMBOKي ISO9001مغبثقت وذاسد يب دس ؿشايظ خبف قبثليت اػتفبدٌ ساَجشدي وذاسد سا ثٍ كًستي ؿفبف ي قبثل ارشا
ثشاي حًادث مـبثٍ ي ػبصمبوُبيي مٍ ػبثقٍ ارشايي ممتشي داسوذ تذييه مىيم ي مقض ت ثٍ يرًد آمذٌ ثذليل فذ اػتفبدٌ اص
آن سا تًضيح دَيم الگًي  ISO9001ويض دس (ؿنل )2-آمذٌ اػت

شكل  -1مباوی استاودارد PMBOK
 . 1ثشگشفتٍ اص تشرمٍ اػتبوذاسد  ISO9001:2008اسائٍ ؿذٌ اص ػًي ؿشمت  QSخبيسميبوٍ (دفتش Quality serviceػًئيغ دس
مىغقٍ خبيسميبوٍ ())1387
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چابكی

ياطٌ چبثني ثٍ مقىي تغجيقي ارشايي مشدن پشيطٌ َب ثقجبست ديگش يقىي سيوذ ارشاي پشيطٌ دس عًل ارشا ثُجًد يبثذ ي ثب
ويبصَبي مـتشي َمبَىگ ؿًد] [11تلًس ثش ايه مذل ثشاي پشيطٌ َبيي مبسثشد داسدمٍ فقبليت يب يؽيفٍ دس وتيزٍ قبثل تغييش
ثبؿذ ي يب قبثل پيؾ ثيىي 1ثبؿذ مخ ثشاي تُيٍ يل وش افضاس مبمپيًتشي ي ثشاي پشيطٌ َبي حبثت مخل پشيطٌ َبي فمشان مبسثشد
وذاسد دس ديذ محققبن چبثني ارشاي پشيطٌ َبي چبثل ثبيذ ثلًست تذسيزي ثبؿذ يقىي محلًف ثٍ تذسيذ 2ثٍ مـتشي فشضٍ
ؿًد تب ثب دسيبفت ثبصخًسد وؾش اي محلًل استقبء يبثذ امب دس ايه تحقيق پظيَـگش ثشايه ثبيساػت مٍ تذييه قًاويه َمضمبن ثب
تغييش ويبص ريىفقبن ي يب تغييش ؿشايظ وٍ تىُب ػًدمىذ ثلنٍ الص اػت لزا اػتفبدٌ اص چبثني دس تىؾيم آييه وبمٍ َب ي قًاويه
ضشيسي ا ػت َمبوگًوٍ مٍ دس ثشخي اص آييه وبمٍ مـبَذٌ ؿذٌ اػت مٍ فليشغم يرًد ملبلح ثُتش ي مبساتش َمچىبن اػتفبدٌ اص
ملبلح قذيمي مغبثق آييه وبمٍ اػت
5

تدييه دستًرالعمل

ثشاي ومًوٍ ،گشدؽ مبس حبل حبضش كذيس پشياوٍ ػبخت دس ؿُشداسيُب دس (ؿنل )3-آمذٌ اػت
 1تذييه اكغ حبت
ثب ثشسػيُبي ثٍ فمل آمذٌ مـخق گشديذ مٍ  18/14دسكذ اص اخت فبت ثٍ يرًد آمذٌ ثخبعش ثشداؿت متفبيت اص
اكغ حبت مي ثبؿذ ،لزا الص اػت مٍ مليٍ اكغ حبت ثلًست ؿفبف آوگًوٍ مٍ ثشاي تمبمي مشارقيه ،مؼئًالن يريىفقبن
قبثل دسك ثبؿذ ،تُيٍ گشدد ثغًس ملي الص اػت مٍ ايه اكغ حبت َم يرٍُ حقًقي ي فىي خًد سا حفؼ مىىذ ي َم قبثل
دسك ثشاي فبمٍ مشد ثبؿىذ چبست (ؿنل )4-ثٍ ايه مىؾًس پيـىُبد مي گشدد
 1قًاويه ي وؾب مذگزاسي ي ثبيگبوي
ثب تًرٍ ثٍ مغبلقبت اوزب ؿذٌ ثشسيي پشيوذٌ َبي دفبيي ي مشارقبن ثٍ ثخؾ يدايشٌ ثبصسػي ي تخلفبت اداسي مـخق
ؿذٌ مٍ  44/84دسكذ اص ؿنبيبت ثخبعش فذ ؿفبفيت ي يب فذ اع ؿ ي تفؼيش ثٍ وفـ مؼئًالن (مبسمىبن) ي يب مـتشيبن اػت
فلًچبست(ؿنل )5-رُت تذييه وؾب وبمٍ ي قًاويه پيـىُبد مي ؿًد
 2اَمبل مؼئًالن (مبسمىبن)
فذ وؾبست مؼتمش ي قذيمي ثًدن ػيؼتم ،ثبفج فؼبد اداسي ي اَمبل مبسمىبن دس اوزب امًس محًلٍ اػت مٍ 28/56
دسكذ اص ؿنبيبت سا ثبفج ؿذٌ اػت ثشاي ايه مىؾًس ياحذ پيگيشي ي وؾبست ربمـ عجق الگًسيتم (ؿنل)6-دس وؾش گشفتٍ مي
ؿًد
 3ػبيش مًاسد
فذ وؾبست مؼتمش ،وؾب پيگيشي تقبضبَب ي ثشيص ومًدن قًاويه ثبفج  8/46دسكذ اص تىـُبي اداسي ،حقًقي ي قضبيي
گشديذٌ اػت ايه مـن ت تىُب ثب تقشيف يل دايشٌ وؾبست ي پيگيشي قبثل سفـ اػت (ؿنل)6-

1 . Predictive
2 . incremental

5

شكل  -2مباوی استاودارد ISO9001

شكل -3گردش كار حال حاضر صدير
پرياوٍ ساخت در شُرداريُا

6

ؿشيؿ

ؿشيؿ

تذييه يب ثشسػي قبوًن ،اث غيٍ يب ملًثٍ (عشح)
پيـىُبد ياطٌ ي حيغٍ مبسثشد
پيـىُبد ياحذ فىي
پيـىُبد ياحذ فىي
امًس حقًقي
امًس حقًقي

امًس اداسي

امًس مبلي

امًس اداسي

امًس مبلي

مًسد تبييذ اػت؟
خيش

مًسد تبييذ اػت؟
خيش

ثلٍ
تذييه قبوًن يب اث غيٍ يب ملًثٍ
ثشسػي ياحذ پيگيشي ي وؾبست ي
اوذاصٌ گيشي ثبصدٌ ي ثبصتبة عشح

ثلٍ
اث ك ياطٌ

پبيبن
مًسد تبييذ اػت؟
خيش
اث ك عشح

شكل  -4الگًريتم تدييه اصطالحات

ثلٍ

پبيبن

شكل  -5الگًريتم تدييه ي صالح قًاویه
 4تىؾيم ي تذييه قًاويه
ثب تًرٍ ثٍ يبفتُبي رذيذ فلمي ي َمچىيه ويبص مـتشيبن ( مشارقيه ي متقبضيبن) ثٍ ػبصمبوُبي وؾب مُىذػي ػبختمبن
ي يب ؿُشداسيُب چبست (ؿنل )7-ثشا تىؾيم قًاويه ثغًس مؼتمش ا تًرٍ ثٍ ويبص مـتشيبن پيـىُب مي گشدد الص ثزمش اػت مٍ ثب
تًرٍ ثٍ صمبن صيبد كذيس پشياوٍ تب ارشا ي اتمب پشيطٌ ثبيذ اوقغبف پزيشيبيه قًاويه دس وؾشر گشفتٍ ؿًد ي يب يل ديسٌ گزاس ثشاي
ارشايي ؿذن مبمل مىؾًس گشدد ي گشوٍ ثب َيه سيوذ مىًوي مٍ ؿبَذ تغييش وبگُبوي قًاويه َؼتيم سي ثشي خًاَيم ؿذ
دس ايه ساػتب ثبيذ ػبصمبن وؾب مُىذػي ي مؼنه ي ؿُشػبصي ثٍ ديس اص ثشيمشاػي اداسي اقذا ثٍ فقبل ومًدن مميتٍ
َبي تخللي خًد مىىذ ي دس صمبن مـخق وؼجت ثٍ پبػخ گًيي اقذا ومبيىذ

7

ؿشيؿ

تقشيف مذ ثشاي َش فقبليت ( ثشاي َش مشحلٍ اص مبس)

تقشيف صمبن
ثشاي َش مذ
ياثؼتٍ ثٍ
فقبليت

اختلبف مذ
ثٍ فقبليت

تقييه ايلًيتُب
ي ؿشايظ

تقشيف مؼئًل
ثشاي َش
فقبليت

ثلٍ
خيش

مًسد تبييذ اػت؟

ثلٍ
خيش

دس صمبن مقشس اوزب
ؿذٌ اػت؟

ؿىبػبيي مذ مـنل ػبص
ثلٍ
تقييه ثشوبمٍ صمبن ثىذي رجشاوي

خيش

ثلٍ
دس صمبن مقشس اوزب
ؿذٌ اػت؟

كذيس مزًص

پبيبن

شكل  -6الگًريتم ياحد پیگیري
يوظارت جامع

8

ؿشيؿ

تقشيف ويبص مـتشيبن

تقييه صمبن ثشاي اقذا

ثشسػي ؿيًٌ
َبي وًيه سايذ
مـًسَبي
كىقتي

ثشسػي آييه
وبمٍ رذيذ ي
قذيم

تقييه ايلًيتُب ي
ؿشايظ ارشا ي اف
وتيزٍ ي عًل صمبن
ارشا

تقشيف مؼئًل
ثشسػي َش
پيـىُبد دس
مميتُبي تخللي

ثلٍ
خيش

مًسد تبييذ اػت؟

ثلٍ
خيش

دس صمبن مقشس اوزب
ؿذٌ اػت؟

ؿىبػبيي مذ مـنل ػبص
ثلٍ
تقييه ثشوبمٍ صمبن ثىذي رجشاوي

ارشايي ؿذن
قبوًن

پبيبن

شكل  -6الگًريتم ياحد پیگیري

6

يوظارت جامع

ياحد پیگیري ي وظارت

ياحذ پيگيشي ي وؾبست ربمـ ثش اػبع ثخؾ اوذاصٌ گيشي ،تحليل ي ثُجًد اػتبوذاسد  ISO9001پيـىُبد مي ؿًد ي ايه
ياحذ ثٍ فىًان مُمتشيه ثخؾ دس پيبدٌ ػبصي آييه وبمٍ َب ي اػتبوذاسدَب ي َمچىيه دسيبفت ثبصخًسدَب ي اك ح قًاويه مغشح
اػت چًن پبسامتش تبحيش گزاس دس ايه مًاسد صمبن اوزب مبس اػت دس كًست فذ اوزب يؽيفٍ دس صمبن مقشس ػيؼتم ثغًس
اتًمبتيل مذ مشثًعٍ سا ؿىبػبيي ي ضمه ثشسػي الص ثشوبمٍ رجشاوي اسائٍ خًاَذ مشد ي يب مـنل سا سفـ خًاَذ ومًد ي يب فبمل
9

مـنل ػبص سا رشيمٍ مىىذ ثشاي ايه مبس الص اػت مٍ َمبوىذ مىتشل پشيطٌ َش مبس ثٍ مًچنتشيه فقبليت ممنه تقؼيم ؿًد ي
دس َش مشحلٍ ثب تًرٍ ثٍ ؿشايظ ثلًست ديىبميل اقذا ثٍ يسيد ي اك ح سيوذ ومبيىذ َمچىيه ايه ثخؾ يؽيفٍ پيگيشي اوزب
يؽبيف تًػظ َش قؼمت دس صمبن مقشس سا ثش فُذٌ داسد

7
تذييه فلًچبستُب ي سيوذ ارشايي ربثل دس رُت ؿفبفيت سيوذ كذيس مزًصَب ي رلًگيشي اص مًاسدي مٍ مغبيشت دسخًاػت
َبي ثشيص مـتشيبن ثب قًاويه ي آييه وبمٍ َبي قذيمي حبكل مي گشدد ،مي ثبؿذ َشچىذ دس اثتذا ارشاي مًاسد ي مشاتت كذس
االؿبسٌ دس ػبصمبوُب مـنل ثىؾش مي سػذ امب ثب تًرٍ ثٍ پيـشفت فلم اص يل ػً ي ؿيًٌ تىؾيم قًاويه ديگش مـًسَب اص ػًي
ديگش ،ارشاي اكًل چبثني دس تىؾيم مقشسات َمبوىذ آييه وبمٍ َبي ارشايي ؿشمتُبي مغشح مٍ ثغًست مذا ثبصوگشي ي ثٍ سيص
سػبوي مي ؿًوذ گشيض وبپزيش ثٍ وؾش مي سػذ اَذاف ؿفبفيت مؼيش ارشاي مبس مي ثبؿذ:
 1اص مًاصي مبسيُب رلًگيشي مىذ
 2ثشيص ومًدن قًاويه ي آييه وبمٍ ثب تًرٍ ثٍ ويبص َبي ثٍ سيص
 3امنبن تذاخل مبسي ثٍ ثخـُبي مختلف ثٍ حذاقل ثشػذ
 4دس كًست قلًس ،اَمبل ي يب يرًد مـنل دس سيوذ مبس ،ياحذ مشثًعٍ ي ثبصٌ تبخيش ثغًس مؼتذل قبثل ؿىبػبيي ي اقاذا
ثشاي سفـ مـن ت ي رجشان تبخيشات َذفمىذگشدد
 5مذاسك ي مؼتىذات كذيس اربصٌ وبمٍ مبم ً مـخق ي ؿفبف ؿذٌ ي ونتٍ ماجُم ثاشاي متقبضاي ي كابدسمىىذٌ يراًد
وذاسد
 6مذيشيت اكلي مي تًاوذ ثذين فـبسَبي ربوجي ي اخت ل دس مؼئًليتُب ي مًاصي مبسي َاش ثخاؾ سا رذاگبواٍ ي ملاي
ثلًست ينپبسچٍ مذيشيت مىذ
 7دخبلت ػ يق ؿخق ثٍ حذاقل ثشػذ
 8قًاويه مقيًة يب وبمبسآمذ ؿىبػبيي ؿًوذ ي دس رُت ثُجًد ،اك ح آوُب يب تلًيت قًاويه رذياذ اقاذامبت الص اوزاب
پزيشيذ
 9ثشوبمٍ صمبوجىذي كذيس مزًصَب ،اربصٌ وبمٍ َب ي يب پشياوٍ مبم مـخق مي گشدد
 10چبثني فقبليتُب ثٍ تًفي مـتشي مذاسي اػت لزا دسگيشيُبي مبثيه ريىفقبن ي مبسمىاذان سا مام ماشدٌ ي ااكاغنبمي
ؿذن محيظ مبس رلًگيشي مي مىذ
تبميذ مي گشدد يرًد دػتًسالقملُب ي الگًسيتمُب ثبفج مي ؿًد مٍ دخبلت ػ يق ؿخلي(مًسد  )7ثٍ حذاقل ثشػذ ي ايه فبمل
مُمتشيه مًضًؿ دس دفبيي اسربؿ ؿذٌ ثٍ محبمم حقًقي ي قضبيي ي دس گيشيُبي مبثيه ريىفقبن ي مبسمىذان اػت ماٍ مقماًال
ويض قبضي ثب پشيوذٌ اي ثؼيبس مجُم ي قًاويه ضذ ي وقيق مًارٍ مي ؿًد مٍ َم ؿبمي ي َم متـبمي ثب اػتىبد ثٍ قًاويه ثب صثبن
مختلف ي مذت صمبن عًالوي اوزب مبس خًد سا محق داوؼتٍ ي تلميم گيشي ي كذيس ساي مـنل مي گشدد
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