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 مقذمه .1

سالهت زض لبًَى اسبسی خوَْضی اسالهی ایطاى ثِ ػٌَاى یىی اظ هْن تطیي ًیبظّب ٍ اسبسی تطیي حمَق هطزم ثِ ضسویت ضٌبذتِ ضسُ ٍ 

زض . ثِ ػٌَاى یىی اظ اٍلَیت ّبی اغلی، زض زستَض وبض لطاض گطفتِ استزض ثطًبهِ تحَل ًظبم سالهت ایي هْن ذَضجرتبًِ زض زٍلت تسثیط ٍ اهیس 

اػتجبضثرطی ثِ ػٌَاى . ایي هیبى، ثی تطزیس فطاّن ًوَزى هطالجت ّبی ثبویفیت ٍ ایوي ًیع یىی اظ هْن تطیي ٍظبیف هتَلیبى اهط ثِ ضوبض هی ضٍز

 اضضس ثب اضائِ ذسهبت  پیًَس هسیطیتی  یىی اظ هؼتجطتطیي ٍ ضٌبذتِ ضسُ تطیي ضٍش ّبی اضظیبثی سیستوبتیه هطاوع اضائِ ذسهبت سالهت، ظهیٌِ

اًدبم اضظیبثی غحیح ٍ زلیك ثب ًیبظهٌس زض ضاستبی زستیبثی ثِ ایي اّساف هتؼبلی، .  ثِ ضیَُ ای ػلوی، فطاّن هی آٍضز ضاپعضىی ثب ویفیت ٍ ایوي

. ثبضٌسزاضتِ ضا هطتجظ ثب ویفیت هسیطیتی ٍ ثبلیٌی استفبزُ اظ اضظیبثبًی است وِ زاًص ٍ تدطثِ وبفی زض هَضز فطآیٌسّب، سیستن ّب ٍ ضٍیىطزّبی 

زض . ایي هْن زض سبیِ ثطًبهِ ضیعی ٍ حوبیت ّوِ خبًجِ هسیطاى اضضس توبهی حَظُ ّبی هطتجظ ٍظاضتی، زاًطگبّی ٍ ثیوبضستبًی هحمك ذَاّس ضس

 27/6/1395 ٍ ًطط وتبة خبهغ ضاٌّوبی هطثَط هَضخ 19/4/1395هَضخ پس اظ اثالؽ استبًساضزّبی ًسل سَم اػتجبضثرطی هلی ایطاى، ّویي ضاستب 

 زاًطگبُ ػلَم پعضىی زستَضالؼول 60 لغت زاًطگبّی ثب حضَض هسیطاى اضضس ثیوبضستبًی ٍ زاًطگبّی10ٍ ًیع ثطگعاضی آهَظش ّبی سطاسطی زض

 . خْت ایدبز ّطگًَِ آهبزگی الظم ثطای هطاوع تمسین هی گطزز1395فطایٌس اخطایی اػتجبضثرطی زض سبل 

اهیس است ثب تسلظ ٍ . ّب تٌْب هطخغ ٍ هالن اضظیبثی زض سبل خبضی ذَاّس ثَز هدوَػِ وتبة خبهغ ضاٌّوبی اػتجبضثرطی هلی ثیوبضستبىاظ آًدب وِ 

ّبی اػتجبضثرطی زض اهط ثْجَز ویفیت ذسهبت ٍ   زض ضاستبی تحمك آضهبى (تین هسیطیت اخطایی ٍ تین حبوویتی)ّسایت هسیطاى اضضس ثیوبضستبًی 

ثطای ثبالتطیي سغح اضائِ ذسهبت زض ثیوبضستبى ّب . اضتمبی ایوٌی ثیوبضاى ضبّس پیبزُ سبظی استبًساضزّبی هعثَض زض سغح ثیوبضستبى ّب ثبضین

تَغیِ هَوس تَخِ ثِ ثطًبهِ ّبی .  سٌدِ هَضز اضظیبثی لطاض ذَاّس گطفت903 استبًساضز ٍ 248 هحَض، 8استبًساضزّبی اػتجبضثرطی ًسل ًَیي؛ زض 

 . هالن ّبی اضظیبثی است/ آهَظضی ٍ توطوع ثط وتبة خبهغ ضاٌّوبی اػتجبضثرطی ثِ ٍیژُ گبم ّبی اخطایی
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 نحوه اعتباربخطی

ًسل سَم اػتجبضثرطی ثب ضٍیىطز ٍظیفِ هحَضی ثِ خبی ثرطی هحَضی ظهیٌِ تَسؼِ فطٌّگ وبضگطٍّی ٍ هسیطیت هطبضوتی ضا فطاّن ًوَزُ وِ 

لصا فطایٌس اضظیبثی ایي هسل ًیع ثب . هسیط ػبهل زض هَفمیت ثیوبضستبى زض فطایٌس اػتجبضثرطی  ثسیبض تؼییي وٌٌسُ هی ثبضس/زض ایي هیبى ًمص ضئیس 

ّبی وطَض ثط هجٌبی تدطثِ سٌَات لجلی اػتجبضثرطی ٍ توطوع ثط  اًتظبض هیطٍز ثسیبضی اظ ثیوبضستبى.ضٍیىطز ٍظیفِ هحَضی عطاحی ٍ اخطا هی گطزز

ّبی هىطض،هسیط ثْجَز زض ّوِ هحَضّب ضاتسطیغ ًوَزَّ ضبّس آهبزگی ّط چِ  تغییطات ثَخَز آهسُ ثط اسبس وتبة خبهغ  ضاٌّوب ٍ ذَز اضظیبثی

زض ایي هسیط اثتسا ّطیه اظ ثیوبضستبًْب ًسجت ثِ اضظیبثی زاذلی السام ًوَزُ ٍ ًتبیح هطثَط ضا زض .ّب ثطای اػتجبضثرطی ًْبیی ثبضین ثیطتط ثیوبضستبى

سپس تین اضظیبثی ًْبیی ثط اسبس ًتبیح ذَز اضظیبثی ثیوبضستبى ًسجت ثِ اػتجبضثرطی ًْبیی ثیوبضستبى ثِ .سبهبًِ اػتجبضثرطی ثجت هی ًوبیٌس

 .غَضت ثبظزیس هیساتی السام ذَاٌّس ًوَز

 خود ارزیابی و ارزیابی داخلی -1

 هحَض ثْجَز ویفیتفطآیٌس ذَزاضظیبثی ثب ضٍیىطز 6 -3 – اظ استبًساضز الف 1ّبی ایطاى ٍثطاسبس سٌدِ  زض ایي زٍضُ اظ اػتجبضثرطی ثیوبضستبى

ٍاحسّب ثػَضت هستوط اخطا / ثبظًگطی ٍ ثْجَز هستوط ویفیت زض فبغلِ زٍ اضظیبثی ثب ّسایت تین هسیطیت اخطایی ٍ تَسظ هسئَلیي ثرص ّب

ٍاحسّب ثب تین / ًیبظی ثِ ثجت زض سبهبًِ ًساضتِ ٍ فطایٌسی تؼبهلی ثیي ثرص ّب ( استبًساضز 1هَضَع سٌدِ  )ٍاحسّب / ذَز اضظیبثی ثرص ّب.هیطَز

هسیطیت اخطایی زض ضاستبی استمطاض ّط چِ ثْتط استبًساضزّبی اػتجبضثرطی است وِ ثبیستی ثیوبضستبى ایي ضًٍس ضا تب ظهبى اضظیبثی زاذلی ًْبیی ٍ 

زاذلی ًْبییتَسظ تین هسیطیت اخطایی  استبًساضز هعثَض اضظیبثی2ّوچٌیي ثط اسبس سٌدِ ضوبضُ . ذَز اظْبضی اػتجبضثرطی زض سبهبًِ ازاهِ زّس

زض . ثیوبضستبى زض ثبظُ ظهبًی تؼییي ضسُ اظ سَی ٍظاضت هتجَع ثػَضت خبهغ اًدبم ٍ ًتبیح زض سبهبًِ الىتطًٍیه اػتجبضثرطی ثبضگصاضی هیطَز

فطایٌس  ترت 32 زض ثیوبضستبًْبی 15/10/95اظ تبضید چْبضضٌجِ 1395اػتجبضثرطی سبل ّویي ضاستب ثط اسبس ثطًبهِ ضیعی ّبی ثِ ػول آهسُ 

ّب  ثط ایي اسبس ّطیه اظ ثیوبضستبى. آغبظ ٍ ثِ تسضیح زض سبیط ثیوبضستبًْب ثطاسبس اػالم لجلی اًدبم ذَاّس ضساضظیبثی زاذلی ًْبیی ٍ ذَزاظْبضی 

عجك تمَین ذَز ثبیستی زض ثبظُ ظهبًی تؼییي ضسُ ًسجت ثِ ثبضگصاضی هستٌسات، اهتیبظ زّی ٍ اضسبل ًْبیی ًتبیح اضظیبثی زاذلی ذَز زض سبهبًِ 

ضَز ثِ هٌظَض هسیطیت ظهبى ذَزاضظیبثی،هستٌسات الىتطًٍیىی اظ لجل اهبزُ ٍ زض ثبظُ ظهبًی تؼییي ضسُ وِ هوىي است  تَغیِ هی.السام ًوبیٌس

الظم ثِ شوط است، اثالغیِ ًحَُ زستطسی .حساوثط ّفت ضٍظ وبضی ثبضس ًسجت ثِ ثبضگصاضی هستٌسات ٍ ثجت ًتبیح  ٍ اهتیبظات زض سبهبًِ السام ضَز

ّبثِ سبهبًِ اػتجبضثرطی، زض ثبظُ ظهبًی تؼییي ضسُ ثطای ذَز اضظیبثی،تَسظ زاًطگبُ ػلَم پعضىی هتجَع ثِ غَضت ثطًبهِ ضیعی ضسُ ٍ  ثیوبضستبى

هسیط ػبهل ثیوبضستبى  عجك زستَضالؼول اثالغیِ هحطهبًِ هعثَض ٍاضز سبهبًِ ضسُ ٍ / ضئیس . هسیطػبهل ثیوبضستبى ذَاّس ضس/هحطهبًِ تحَیل ضئیس

ثسیْی است . زض غَضت غالحسیس هی تَاًس ًسجت ثِ اذص ّوىبضی هسیطاى اضضس سیستن حساوثط ثِ تؼساز سِ ًفط زض فطایٌس ذَزاضظیبثی السام ًوبیس
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ّوچٌیي توبهی فطایٌس ذَزاضظیبثی تحت سطپطستی ٍ ًظبضت . هطرػبت ایي افطاز زض سبهبًِ ثجت ٍ ّطگًَِ ػولىطز آًْب لبثل ضزیبثی ذَاّس ثَز

اظ آًدبوِ اهىبى ٍیطایص ٍ یب ثبظًگطی ًتبیح . هسیطػبهل ثَزُ ٍ اهىبى اضسبل ًْبیی ًتبیح غطفبً زض زستطسی ایطبى پیص ثیٌی ضسُ است/ضئیس

هسیطػبهل ًتبیح ذَز اضظیبثی ضا زلیمب ٍ پیص اظ اضسبل ًْبیی ثطضسی ًوَزُ ٍ پس اظ تبئیس /ذَزاضظیبثی پس اظ اضسبل هیسط ًرَاّس ثَز، ثبیستیطئیس

. هسیطػبهل ثیوبضستبى هی ثبضس/ لصا هسئَلیت حفظ ٍ ًگْساضی اعالػبت وبضثطی زض تؼْس حمَلی ضئیس .ًسجت ثِ اضسبل ًْبیی آى السام ًوبیس

تَخِ زاضتِ ثبضیس وِ زض غَضت ػسم اضسبل ًتبیح زض ثبظُ ظهبًی تؼییي ضسُ، سبهبًِ ذَزاضظیبثی غیط فؼبل ذَاّس ضس ٍ هالن اػتجبضثرطی 

ثیوبضستبى غطفبً اضظیبثی ًْبیی ثَزُ ٍ ػَالت پیص آهسُ اظ خولِ اعبلِ هست اضظیبثی، ثطضسی توبهی هستٌسات زض ثیوبضستبى ٍ ّطگًَِ ذلل زض ًتبیح 

 .  ًْبیی ٍ وبّص اهتیبظ اضظیبثی ثِ ػْسُ ثیوبضستبى ثَز ٍ ّیچ گًَِ اػتطاضی زض ایي ذػَظ لبثل پیگیطی ًوی ثبضس

ًحَُ اهتیبظزّی ٍ تؼییي سٌدِ ّبی غیط لبثل اضظیبثی زض سبهبًِ زض زستَضالؼول هستمل وبضثطی سبهبًِ اػتجبضثرطی پیص اظ فطایٌس ! تَخِ

 .اضظیبثی زاذلی زض اذتیبض ثیوبضستبًْب لطاض ذَاّس گطفت

 اعتباربخطی نهایی -2

 ثِ تسضیح ٍ ثطاثط تمَین زلیك اضظیبثی وِ هتؼبلجب ثطای  ّطیه اظ ثیوبضستبى ّب 2/11/1395 اظ تبضید ضٌجِ 1395اػتجبضثرطی ًْبیی سبل 

ّبی  زض ّویي ضاستب ثب تَخِ ثِ اّویت ٍ خبیگبُ تبثیطگصاض اضظیبثبى زض اػتجبضثرطی، ثب استفبزُ اظ ظطفیت. اػالم ذَاّس ضس، غَضت هی پصیطز

ثبضس ٍ اًطبهلل ثب حضَض اضظیبثبى  زاًطگبّی ّوعهبى ثب ثبظًگطی استبًساضزّب ٍ ضٍش اضظیبثی، ثطًبهِ تطثیت اضظیبى اػتجبضثرطی وطَضزض زست اخطا هی

 .تَاًوٌس ضبّس اثط ثرطی فطایٌس اػتجبضثرطی زض ضًٍس ثْجَز ٍ تَسؼِ ویفی ذسهبت ذَاّین ثَز

 ًفط ذَاٌّس 6هست ظهبى اضظیبثی ًْبیی ثطاسبس اًساظُ ٍ ًَع ترػع ثیوبضستبى اظ زٍ الیسِ ضٍظ ذَاّس ثَز ٍ تؼساز ًفطات اضظیبة ًیع حساوثط 

ّبی اخطایی، هتٌبست ثب حدن ػولىطز ّط  گبم/ثب تَخِ ثِ ٍظیفِ هحَض ثَزى ثسیبضی اظ استبًساضزّب، خوؼیت ًوًَِ ثطای اضظیبثی سٌدِ.ثَز

هستٌسات اضسبلی زض سبهبًِ زض هطحلِ اضظیبثی زاذلی لجل اظ اًدبم اضظیبثی هیساًی ٍ ًْبیی .ّبی هطتجظ اًتربة ذَاّس ضس ثیوبضستبى اظ ثرص

لصا زض ضٍظّبی اػتجبضثرطی ًْبیی اضظیبثبى، هتوطوع ػولىطز ثیوبضستبى ثَزُ ٍ ًیبظی ثِ اضائِ هستٌسات تَلیسی  . ثیوبضستبى، اهتیبظ زّی ذَاّس ضس

اهب هستٌساتی هبًٌس سَاثك هساذالت اخطایی ٍ .ّبی آهَظضی ٍ سبیط هَاضز ًرَاّس ثَز اظ ًَع ذظ هطی ٍ ضٍش، زستَضالؼول، ضٍش اخطایی، وتبثچِ

ثِ هٌظَض آضٌبیی اٍلیِ ثب سبظهبى ٍ خلسِ هْن  ( زلیم30ِحساوثط  )ّوچٌیي یه خلسِ وَتبُ افتتبحیِ.پطًٍسُ ثیوبضاى هس ًظط ذَاّس ثَز

الظم ثِ شوط است فطایٌس . ثِ هٌظَض اضائِ ثبظذَضز اٍلیِ، تحت ثطًبهِ ضیعی هسیط اضظیبثی ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطا ذَاّس ضس(حسالل یه سبػت )اذتتبهیِ

اضظیبثی زض هسل خسیس فبلس ضٍیىطز ثبظضسی است ٍ اضظیبثبى تالش ذَاٌّس ًوَز وِ زض وٌبض ّوىبضاى ذسٍم ٍ ػعیع ثیوبضستبى ٍضؼیت هَخَز ضا ثِ 

زضستی تحلیل ٍ زض ًْبیت ثب لضبٍتی ػبزالًِ ٍ ثبظذَضزی ضاُ گطب ثب هطبضوت  هسیطاى ٍ وبضضٌبسبى هحتطم ثیوبضستبى هسیط ثْجَز هستوط ضا زًجبل 

زض ّویي ضاستب گعاضش ثبظذَضز اضظیبثی ٍ تَغیِ ّبی ثْجَز ػولىطز ٍ ًیع حضَض هدسز هسیط اضظیبثی زض ثیوبضستبى ثِ هٌظَض ازاهِ ضاُ . ًوبیٌس

 .تَسؼِ ٍ اضتمبی ثیوبضستبى پیص ثیٌی ضسُ است
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 ها اعالم نتایج نهایی و رسيذگی به اعتراض-3

پس اظ اًدبم اضظیبثی ًْبیی ٍ تبییس ًتبیح تَسظ وویتِ اخطایی اػتجبضثرطی،ًتبیح ٍ ثبظذَضز اضظیبثی زض سبهبًِ ٍ ثب استفبزُ اظ ًبم وبضثطی ٍ 

تالش ذَاّس ضس زض حیي اضظیبثی اهتیبظ زّی ثػَضت اًالیي اًدبم ٍ زض اسطع ٍلت . هسیط ػبهل ثیوبضستبى لبثل ضٍیت ذَاّس ثَز/ولوِ ػجَض ضئیس

 (ضٍظ وبضی30عجك ثطًبهِ حساوثط  ).ثیوبضستبًْب اظ عطیك سبهبًِ الىتطًٍیه ثِ وبضًبهِ ًتبیح ذَز زستطسی زاضتِ ثبضٌس

 زضغَضت اػتطاؼ ثیوبضستبى ثِ ًتبیح ّطیه اظ هحَضّب، ثب شوط زالیل ٍ اضسبل هستٌسات هطثَط زض ثبظُ ظهبًی هؼیي، اثتسا زاًطگبُ ػلَم 

ّبی ٍاضزُ هدسزاثطضسی ٍ زض غَضت  پعضىی زضذَاست ضا ثطضسی ٍ زض غَضت تبییس ٍ اضسبل ثِ زفتط ستبز ٍظاضتی زض  وویتِ اخطایی اػتطاؼ

 .ًبهِ ثیوبضستبى غبزض ذَاّس ضس ضیعی ٍ زض ًْبیت گَاّی تػَیت، ثبظزیس هدسز ثطًبهِ

 نقص دانطگاه در اعتباربخطی- 4

هحَضیت ٍ هسیطیت اخطای  ثطًبهِ اضظیبثی زض هطحلِ اػتجبضثرطی ًْبیی ثب حضَض ًوبیٌسُ ضسوی زاًطگبُ ٍ ّوبٌّگی ثب ثیوِ زض - الف

 .ذػَظ حضَض ًوبیٌسُ هطتجظ ٍ سبیط ّوبٌّگی ّبی اخطایی وِ هتؼبلجب اعالع ضسبًی ذَاّس ضس

 هسیطیت اعالػبت ثیوبضستبًْبی فؼبل زض سبهبًِ الىتطًٍیه ٍ هسیطیت زستطسی ضٍسبی ثیوبضستبًْب زض سبهبًِ- ة

 ثطضسی ٍ تبییس سٌدِ ّبی غیط لبثل اضظیبثی ّط ثیوبضستبى زض هطحلِ اضظیبثی زاذلی- ج

 ثطضسی ٍ تبییس اػتطاؼ ّبی ٍاضزُ ثیوبضستبى ّبی تحت پَضص ٍ اضسبل آًْب زض غَضت تبییس ثِ ستبز ٍظاضتی اظ عطیك سبهبًِ- ز

 اضائِ هطبٍضُ ثِ تین اضظیبثی زض ذػَظ ثیوبضستبًْبی هَضز اضظیبثی ثب تَخِ ثِ سَاثك ًظبضتی ٍ هسیطیتی زاًطگبُ-ُ

 پبیص توبهی هطاحل ذَزاضظیبثی، اضظیبثی زاذلی ٍ اضظیبثی ًْبیی ثیوبضستبًْبی تحت پَضص اظ عطیك سبهبًِ-ٍ

ّوطاّی ٍ اخطای فطایٌسّبی آهَظضی ٍ پبسرگَیی ثِ اثْبهبت ثیوبضستبًْبی تحت پَضص زض هسیط پیبزُ سبظی استبًساضزّبی -ظ

 اػتجبضثرطی

 

            زض پبیبى ثب ستحضبض هی ضسبًس ثطًبهِ ّبی آهَظش سبهبًِ ٍ ًحَُ هطبضوت هسیطاى ٍ وبضضٌبسبى هحتطم اػتجبضثرطی 

زاًطگبّْبی ػلَم پعضىی ثِ ظٍزی ثطگعاض ٍ ّوبٌّگی ّبی اخطایی ٍ فٌی اػتجبضثرطی ثب هحَضیت زفبتط اػتجبضثرطی زاًطگبّْبی ػلَم 

ّوچٌیي آهَظش سبهبًِ خْت هسئَالى هحتطم زفبتط ثْجَز ویفیت توبهی ثیوبضستبًْبی وطَض . پعضىی سطاسط وطَض ًْبیی ذَاّس ضس

اػن اظ زاًطگبّی ٍ غیط زاًطگبّی ثِ غَضت خبهغ ثطًبهِ ضیعی ضسُ ٍ لجل اظ ٍضٍز ثِ اخطای ذَز اضظیبثی تَسظ زفتط ًظبضت ٍ 

 .اػتجبضثرطی ٍظاضت ثْساضت اخطا ذَاّسضس

 

 تَفیك.. ٍ هي ا

 

 زفتط ًظبضت ٍ اػتجبضثرطی زض اهَض زضهبى

 هؼبًٍت زضهبى ٍظاضت ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش پعضىی

 

 


