اّن ضرح ٍظبیف هسئَلیي سبهبًِ فرهبًذّی حبدثِ ( ) ICS
ثراسبس کبرکردّبی هذیریتی در ثرًبهِ پبسخ ثْذاضت در ثالیب ( ) EOP

سبل 6931

کبرکردّبی هذیریتی ػولیبت پبسخ ثِ ثالیب
پیَست

ػٌَاى کبرکرد

M1

ّطذاس ٍ تأییذ خبش

M2

فشاخَاى پشسٌل

M3

اسصیببی سشیـ هطتشک

M4

اسصیببی دٍسُ ای ٍ هذیشیت جبهـ اعالفبت

M5

استقشاس ICP

M6

تذٍیي IAP

M7

ّوبٌّگی

M8

فشهبًذّی ٍ کٌتشل

M9

پطتیببًی ٍ تذاٍم اسایِ خذهبت

M10

استببعبت

M11

ایوٌی پشسٌل

M12

اهٌیت پشسٌل

M13

تخلیِ ٍاحذ بْذاضتی دسهبًی

M14

اعالؿ سسبًی فوَهی

M15

پبیص ٍ اسصضیببی فولکشد

اّن ضرح ٍظبیف فرهبًذُ حبدثِ

 ّذایت ساّبشدی ٍ فولیبتی سبهبًِ بش اسبس هببًی فولیبت M8 : EOPً -ؾبست بش فقبلیت هسئَلیي کبسکشدّبی هذیشیتیM1-M5-M7-M14-M15 :

الف :در فبز آهبدگی

ة :در فبز پبسخ

 -تذٍیي چبرت ICS

 -فؼبل کردى سبهبًِ فرهبًذّی حبدثِ

 -تؼییي اػضبی چبرت  ٍ ICSصذٍر اثالؽ ثب ضرح

 -اػالم آغبز ٍ اتوبم ضرایط اضطراری

ٍظبیف جْت آًْب

 -ثررسی ٍضؼیت هٌطقِ آسیت دیذُ ثراسبس گسارش

 -تؼییي ضْرستبًْبی هؼیي

ارزیبثی سریغ

 -ثرگساری کویتِ ثْذاضت ثصَرت هستور

 تصوین گیری ٍ اثالؽ ثِ ٍاحذ ّبی زیر هجوَع تؼییي تَالی زهبًی جْت اًجبم ارزیبثی ّبی سریغ ٍدٍرُ ای در هٌطقِ آسیت دیذُ
 -ایجبد پست فرهبًذّی حبدثِ ( ) ICP

ّ :M1طذار ٍ تبییذ خجر

 : M14اطالع رسبًی ػوَهی

 -دسیبفت خبش بصَست  24سبفتِ اص هشاکض پبیص کٌٌذُ هخبعشات

 -اتخبر تذابیش الصم بشای دسیبفت بِ هَقـ اخببس اص کلیِ ٍاحذّب قبل اص

 تحلیل ٍ تبییذ خبش اص هشاکض پبیص کٌٌذُ هخبعشات ()EOC -افالم خبش ٍ سغح ّطذاس بِ ٍاحذّبی ّوکبس ٍ تین ّبی فولیبتی

 -جوـ بٌذی دسس آهَختِ ّبی ثبت ضذُ

 :M5استقرار پست فرهبًذّی حبدثِ)(ICP
 تْیِ لَاصم ٍ تجْیضات  ICPدس فبص آهبدگی بشپبیی  ICPدس هٌغقِ آسیب دیذُ دس اسشؿ ٍقت -اسایِ خذهبت پطتیببًی بِ تین هستقش دس ICP

ّ : M7وبٌّگی

حبدثِ
 تْیِ لیست سسبًِ ّبی جوقی بشای اعالؿ سسبًی اخببس ٍ ساُ ّبیاستببط بب آًْب قبل اص حبدثِ
 فقبل ًوَدى سبیت خبشی داًطگبُ  /هشکض بشای اعالؿ سسبًی قبل اصحبدثِ
 تْیِ تَصیِ ّبی فوَهی بشای هخبعشات هحتول قبل اص حبدثِ تجویـ ٍ تحلیل اخببس تْیِ هتي خبش بب ّوبٌّگی فشهبًذُ فولیبت تقییي فشد هصبحبِ ضًَذُ بب تَجِ بِ اّویت خبش ٍ تخصص هَسد ًیبصّ -وبٌّگی هصبحبِ ٍ اًتطبس اخببس

 اًجبم ّوبٌّگی ساّبشدی دسٍى بخطی ٍ بشٍى بخطی دس فبصآهبدگی

 -پبیص اخببس دس سسبًِ ّبی هحلی ٍ هلی

 -استقشاس سبهبًِ ICS

 :M15پبیص ٍ ارزضیبثی ػولکرد

 -تذٍیي ٍ ببصبیٌی  IAPبصَست هطتشک

ً -ؾبست بش تْیِ بشًبهِ ّبی پبسخ(هبًٌذ )EOPضبهل اّذاف ،ضشح

 -ایجبد سبهبًِ هذیشیت اعالفبت جبهـ ٍ هطتشک

 -بِ اضتشاک گزاسدى بِ هَقـ اعالفبت اص عشیق تذٍیي گضاسش

ٍؽبیف ٍ استبًذاسدّب تَسظ کلیِ ٍاحذّب

 -جوـ آٍسی گضاسضْبی سٍصاًِ ّوِ ٍاحذّب

ٍضقیت هتَالی Sit Rep

 -تغبیق اقذاهبت اًجبم ضذُ بب کبسکشدّبی هَسد ًیبص بشای حبدثِ

 -بشگضاسی جلسبت سٍصاًِ ّوبٌّگی

 ببصدیذ هیذاًی بشای تکویل بشسسی اقذاهبت دس تَالی ّبی هَسد ًیبص جوـ آٍسی اسصضیببی ّش ٍاحذ اص کبسکشدّبی تخصصی خَدشدسفولیبت
 -جوـ بٌذی ًتبیج بشسسی ٍ اسائِ بِ هقبٍى بْذاضتی ٍ ّوِ ٍاحذّب

 -استقبء بشًبهِ ّبی هَجَد بش اسبس ًتبیج اسصضیببی

اّن ضرح ٍظبیف ارضذ ّوبٌّگی
 -6اًجبم ّوبٌّگی درٍ ى ثخطی ٍ ثرٍى ثخطی هَرد ًیبز ثب ًظبرت فرهبًذُ
ّ-2وکبری ثب هسئَل کبرکردّبی هذیریتیM1-M2-M3-M4-M6-M7-M8-M10- :
M14-M15
ّ :M1طذار ٍ تبییذ خجر

 :M4ارزیبثی دٍرُ ای

 -دسیبفت خبش بصَست  24سبفتِ اص هشاکض پبیص کٌٌذُ هخبعشات

 -عشاحی فشهْبی تببدل اعالفبت

 -تحلیل ٍ تبییذ خبش اص هشاکض پبیص کٌٌذُ هخبعشات ()EOC

 -اعویٌبى اص بشقشای استببط هستوش بب ٍاحذّبی فولیبتی ٍ ستبدی

 -افالم خبش ٍ سغح ّطذاس بِ ٍاحذّبی ّوکبس ٍ تین ّبی فولیبتی

 -جوـ بٌذی دسس آهَختِ ّبی ثبت ضذُ

 :M2فراخَاى پرسٌل
 تقییي فْشست آًکبل بشای کلیِ سٍصّبی سبل ٍ افالم سسوی بٍِاحذّب
 ایجبد ببًک اعالفبتی ضوبسُ تلفي ٍ سٍش توبس بب پشسٌل -فشاخَاى پشسٌل دس صَست ًیبص

دسصهبى سخذاد بالیب
 جوـ آٍسی دادُ ّبی هحیغی ٍ تحلیل ٍ اًتطبس آًْب دسقبلب Sit Repیب گضاسش پیوبیص
 اسصیببی ٍ استقبء هستوش بشًبهِ تْیِ ضذُ ببصبیٌی IAPبش اسبس ًتبیج اسصیببی ّب ٍ عشاحی اقذاهبت هذاخلِای هشبَعِ

ّ : M7وبٌّگی
 -اًجبم ّوبٌّگی ساّبشدی دسٍى بخطی ٍ بشٍى بخطی دس فبص

 :M3ارزیبثی سریغ هطترک

آهبدگی

ّ -وبٌّگی بشای افضام تین اسصیببی سشیـ بِ هٌغقِ

 -استقشاس سبهبًِ ICS

 -دسیبفت گضاسش اسصیببی سشیـ اص تین هشبَعِ

 -تذٍیي ٍ ببصبیٌی  IAPبصَست هطتشک

 -تحلیل گضاسش اسصیببی سشیـ ٍ تبذیل آى بِ بشًبهِ هیذاًی پبسخ IAP

 -ایجبد سبهبًِ هذیشیت اعالفبت جبهـ ٍ هطتشک

 :M6تذٍیي ثرًبهِ ػولیبت هیذاًی()IAP

 -بِ اضتشاک گزاسدى بِ هَقـ اعالفبت اص عشیق تذٍیي گضاسش

 تذٍیي  IAPبشاسبس ً ٍ EOPتبیج اسصیببی آسیب ّب ٍ ًیبصّب ابالك  IAPبِ کلیِ ٍاحذّبی فولیبتی -پبیص اجشای  IAPابالك ضذُ ٍ ببصبیٌی اى بشحسب ضشایظ فولیبت

ٍضقیت هتَالی Sit Rep
 -بشگضاسی جلسبت سٍصاًِ ّوبٌّگی

 : M8فرهبًذّی ٍ کٌترل

 :M14اطالع رسبًی ػوَهی

الف :در فبز آهبدگی

 اتخبر تذابیش الصم بشای دسیبفت بِ هَقـ اخببس اص کلیِ ٍاحذّب قبلاص حبدثِ

 تذٍیي چبست ICS تْیِ لیست سسبًِ ّبی جوقی بشای اعالؿ سسبًی اخببس ٍ ساُ ّبی -تقییي افضبی چبست  ٍ ICSصذٍس ابالك بب ضشح ٍؽبیف جْت آًْب

استببط بب

 -تقییي ضْشستبًْبی هقیي

آًْب قبل اص حبدثِ

 -بشگضاسی کویتِ بْذاضت بصَست هستوش

 -فقبل ًوَدى سبیت خبشی داًطگبُ  /هشکض بشای اعالؿ سسبًی قبل

ة :در فبز پبسخ
 فقبل کشدى سبهبًِ فشهبًذّی حبدثِ افالم آغبص ٍ اتوبم ضشایظ اضغشاسی بشسسی ٍضقیت هٌغقِ آسیب دیذُ بشاسبس گضاسش اسصیببی سشیـ تصوین گیشی ٍ ابالك بِ ٍاحذ ّبی صیش هجوَؿ تقییي تَالی صهبًی جْت اًجبم اسصیببی ّبی سشیـ ٍ دٍسُ ای دسهٌغقِ آسیب دیذُ
 -ایجبد پست فشهبًذّی حبدثِ ( ) ICP

 :M10ارتجبطبت
 بشسسی بستشّبی استببعی هَجَد بیي ٍاحذ ّبی فولیبتی تْیِ بشًبهِ بشقشاسی استببط چٌذ الیِ بیي ٍاحذّب تْیِ پشٍتکل استببعی بیي ٍاحذّب -تْیِ لَاصم ٍ تجْیضات هَسد ًیبص

اص حبدثِ
 تْیِ تَصیِ ّبی فوَهی بشای هخبعشات هحتول قبل اص حبدثِ تجویـ ٍ تحلیل اخببس تْیِ هتي خبش بب ّوبٌّگی فشهبًذُ فولیبت تقییي فشد هصبحبِ ضًَذُ بب تَجِ بِ اّویت خبش ٍ تخصص هَسدًیبص
 ّوبٌّگی هصبحبِ ٍ اًتطبس اخببس -پبیص اخببس دس سسبًِ ّبی هحلی ٍ هلی

 :M15پبیص ٍ ارزضیبثی ػولکرد
 ًؾبست بش تْیِ بشًبهِ ّبی پبسخ(هبًٌذ )EOPضبهل اّذاف ،ضشحٍؽبیف ٍ استبًذاسدّب تَسظ کلیِ ٍاحذّب
 جوـ آٍسی گضاسضْبی سٍصاًِ ّوِ ٍاحذّب تغبیق اقذاهبت اًجبم ضذُ بب کبسکشدّبی هَسد ًیبص بشای حبدثِ -ببصدیذ هیذاًی بشای تکویل بشسسی اقذاهبت دس تَالی ّبی هَسد

 -اسصیببی ٍضقیت استببعبت دس صهبى سخذاد حبدثِ

ًیبص

 -تقییي ًحَُ بشقشاسی استببط بیي ٍاحذّب

 -جوـ آٍسی اسصضیببی ّش ٍاحذ اص کبسکشدّبی تخصصی خَدش

 پبیص هستوش کیفیت استببعبت دس صهبى پبسخ -اسصضیببی بشًبهِ بشقشاسی استببط بقذ اص فولیبت پبسخ ٍ استقبء آى

دسفولیبت
 جوـ بٌذی ًتبیج بشسسی ٍ اسائِ بِ هقبٍى بْذاضتی ٍ ّوِ ٍاحذّب -استقبء بشًبهِ ّبی هَجَد بش اسبس ًتبیج اسصضیببی

اّن ضرح ٍظبیف ارضذ رٍاثط ػوَهی
هسئَل کبرکرد هذیریتی M14

 : M14اطالع رسبًی ػوَهی
 اتخبر تذابیش الصم بشای دسیبفت بِ هَقـ اخببس اص کلیِ ٍاحذّب قبل اص حبدثِ تْیِ لیست سسبًِ ّبی جوقی بشای اعالؿ سسبًی اخببس ٍ ساُ ّبی استببط بب آًْب قبل اص حبدثِ فقبل ًوَدى سبیت خبشی داًطگبُ  /هشکض بشای اعالؿ سسبًی قبل اص حبدثِ تْیِ تَصیِ ّبی فوَهی بشای هخبعشات هحتول قبل اص حبدثِ تجویـ ٍ تحلیل اخببس تْیِ هتي خبش بب ّوبٌّگی فشهبًذُ فولیبت تقییي فشد هصبحبِ ضًَذُ بب تَجِ بِ اّویت خبش ٍ تخصص هَسد ًیبص ّوبٌّگی هصبحبِ ٍ اًتطبس اخببس -پبیص اخببس دس سسبًِ ّبی هحلی ٍ هلی

اّن ضرح ٍظبیف ارضذ ایوٌی
مسئول کارکرد مدیریتی M11

 : M11ایوٌی پرسٌل
 بشسسی هحل حبدثِ دیذُ بِ لحبػ ٍجَد هَادیب ضشایظ خغشًبک یب هخبعشات عبیقی توبس بب سبیش اسگبى ّبی هتَلی ایوٌی هبًٌذ آتطٌطبًی ٍ جوقیت ّالل احوش بشای بشسسی ٍضقیتایوٌی هحل حبدثِ
 تقییي حذٍد هٌغقِ گشم ٍ داك بب کوک سبیش اسگبى ّب -تقییي حذاقل تجْیضات حفبؽت ضخصی بشای پشسٌلی کِ ٍاسد هٌغقِ گشم هی ضًَذ

 ًؾبست بش حسي اجشای دستَسالقول ّبی ایوٌی تَسظ پشسٌل اعویٌبى اص ٍجَد تین ّبی دسهبًی اختصبصی بشای پشسٌل آسیب دیذُ دس هحل ًؾبست بش سبفت کبسی پشسٌل فولیبتی -اسسبل گضاسش بشای فشهبًذُ فولیبت

اّن ضرح ٍظبیف ارضذ اهٌیت

هسئَل کبرکرد هذیریتیM12

: M12اهٌیت پرسٌل
 -بشًبهِ سیضی بشای افضایص ؽشفیت تقییي هحل ّبی استقشاس ًیشٍّبی حفبؽت فیضیکی قبل اص حبدثِ

 کٌتشل دسّبی ٍسٍدی ٍ خشٍجی هشاکض خذهبت جبهـ سالهت هْن چک کبست ضٌبسبیی ٍ احشاص َّیت افشادی کِ قصذ ٍسٍد بِ هشاکض داسًذ کٌتشل جوقیت ٍ خَدسٍّب دس هببدی ٍسٍدی ٍ خشٍجی سبختوبى ّب ّوکبسی ٍ تقبهل بب ًیشٍی اًتؾبهی بشای کٌتشل افشاد هتخبصن ًگْذاسی ٍسبیل ٍ تجْیضات بالصبحب یب هصذٍهیٌی کِ َّضیبس ًیستٌذ ٍ تحَیل آًْب بِ هشاجـ قضبیی حفؼ صحٌِ جشم دس صَست ٍقَؿ حبدثِ هطکَک ّوکبسی دس تخلیِ هشدم اص سبختوبى دس ضشایظ اضغشاسیّ -وکبسی دس اعفبء حشیق بب سفبیت ضشایظ ایوٌی

اّن ضرح ٍظبیف هسئَل ثخص اداری – هبلی
 هذیریت ٍ ًظبرت ثر ًیرٍی اًسبًی درگیر در ػولیبت ،حضَر ٍ غیبة ،ثجتسبػبت کبر  ،تبهیي هٌبثغ هبلی
 هسئَل کبرکرد هذیریتی M10ّ -وکبری ثب هسئَل کبرکرد هذیریتی M4 :

 : M10ارتجبطبت
 بشسسی بستشّبی استببعی هَجَد بیي ٍاحذ ّبیفولیبتی
 تْیِ بشًبهِ بشقشاسی استببط چٌذ الیِ بیيٍاحذّب
 -تْیِ پشٍتکل استببعی بیي ٍاحذّب

 تْیِ لَاصم ٍ تجْیضات هَسد ًیبص اسصیببی ٍضقیت استببعبت دس صهبى سخذاد حبدثِ تقییي ًحَُ بشقشاسی استببط بیي ٍاحذّب پبیص هستوش کیفیت استببعبت دس صهبى پبسخ اسصضیببی بشًبهِ بشقشاسی استببط بقذ اص فولیبتپبسخ ٍ استقبء آى

 :M4ارزیبثی دٍرُ ای
 عشاحی فشهْبی تببدل اعالفبت اعویٌبى اص بشقشای استببط هستوش بب ٍاحذّبیفولیبتی ٍ ستبدی دس صهبى سخذاد بالیب
 جوـ آٍسی دادُ ّبی هحیغی ٍ تحلیل ٍ اًتطبسآًْب دسقبلب  Sit Repیب گضاسش پیوبیص
 اسصیببی ٍ استقبء هستوش بشًبهِ تْیِ ضذُ ببصبیٌی  IAPبش اسبس ًتبیج اسصیببی ّب ٍعشاحی اقذاهبت هذاخلِ ای هشبَعِ

اّن ضرح ٍظبیف هسئَل ثخص پطتیجبًی
 ثرآٍرد ًیبزّبی هٌطقِ آسیت دیذُ ٍ ّوبٌّگی راّجردی ثرای تبهیي آًْب ٍ پبیص ًٍظبرت ثر حسي اجرا ) ثب ًظبرت فرهبًذُ ٍ ّوکبری ٍاحذ ثالیب ٍ اػضبی ثخص ػولیبت ٍ
)EOC
 هسئَل کبرکرد هذیریتی M9 ّوکبری ثب هسئَل کبرکرد ّبی هذیریت پبسخ M4 -M10 : : M9پطتیجبًی ٍ تذاٍم ارایِ خذهبت
 تبهیي هلضٍهبت پطتیببًی دس فبص آهبدگی آهَصش ٍ توشیي تین تخصصی پطتیببًی اسایِ خذهبت پطتیببًی دس عَل فبص پبسخ -تذٍیي ٍ اسایِ گضاسش کبسکشد پطتیببًی

 :M4ارزیبثی دٍرُ ای

 :M10ارتجبطبت

 -عشاحی فشهْبی تببدل اعالفبت

 -بشسسی بستشّبی استببعی هَجَد بیي ٍاحذ ّبی فولیبتی

 -اعویٌبى اص بشقشای استببط هستوش بب ٍاحذّبی فولیبتی ٍ ستبدی

 -تْیِ بشًبهِ بشقشاسی استببط چٌذ الیِ بیي ٍاحذّب

دسصهبى سخذاد بالیب
 جوـ آٍسی دادُ ّبی هحیغی ٍ تحلیل ٍ اًتطبس آًْب دسقبلب Sit Repیب گضاسش پیوبیص
 -اسصیببی ٍ استقبء هستوش بشًبهِ تْیِ ضذُ

 تْیِ پشٍتکل استببعی بیي ٍاحذّب تْیِ لَاصم ٍ تجْیضات هَسد ًیبص اسصیببی ٍضقیت استببعبت دس صهبى سخذاد حبدثِ تقییي ًحَُ بشقشاسی استببط بیي ٍاحذّب پبیص هستوش کیفیت استببعبت دس صهبى پبسخ -اسصضیببی بشًبهِ بشقشاسی استببط بقذ اص فولیبت پبسخ ٍ استقبء آى

اّن ضرح ٍظبیف هسئَل ثرًبهِ ریسی
 هسئَلیت کبرکردّبی هذیریتیM1-M2-M3-M4-M6-M7-M15 : ّوکبری ثب هسئَل کبرکرد هذیریتی M10:ّ :M1طذاس ٍ تبییذ خبش

 :M4ارزیبثی دٍرُ ای

 -دسیبفت خبش بصَست  24سبفتِ اص هشاکض پبیص کٌٌذُ

 -عشاحی فشهْبی تببدل اعالفبت

هخبعشات
 تحلیل ٍ تبییذ خبش اص هشاکض پبیص کٌٌذُ هخبعشات()EOC
 افالم خبش ٍ سغح ّطذاس بِ ٍاحذّبی ّوکبس ٍ تین ّبیفولیبتی
 -جوـ بٌذی دسس آهَختِ ّبی ثبت ضذُ

 اعویٌبى اص بشقشای استببط هستوش بب ٍاحذّبی فولیبتی ٍستبدی دسصهبى سخذاد بالیب
 جوـ آٍسی دادُ ّبی هحیغی ٍ تحلیل ٍ اًتطبس آًْب دسقبلب Sit Repیب گضاسش پیوبیص
 اسصیببی ٍ استقبء هستوش بشًبهِ تْیِ ضذُ -ببصبیٌی IAPبش اسبس ًتبیج اسصیببی ّب ٍ عشاحی اقذاهبت

 :M2فراخَاى پرسٌل

هذاخلِ ای هشبَعِ

 -تقییي فْشست آًکبل بشای کلیِ سٍصّبی سبل ٍ افالم

 :M6تذٍیي ثرًبهِ ػولیبت هیذاًی()IAP

سسوی بِ ٍاحذّب

 -تذٍیي  IAPبشاسبس ً ٍ EOPتبیج اسصیببی آسیب ّب ٍ

 -ایجبد ببًک اعالفبتی ضوبسُ تلفي ٍ سٍش توبس بب پشسٌل

ًیبصّب

 -فشاخَاى پشسٌل دس صَست ًیبص

 -ابالك  IAPبِ کلیِ ٍاحذّبی فولیبتی

 :M3ارزیبثی سریغ هطترک

 پبیص اجشای  IAPابالك ضذُ ٍ ببصبیٌی اى بشحسب ضشایظفولیبت

 ّوبٌّگی بشای افضام تین اسصیببی سشیـ بِ هٌغقِ دسیبفت گضاسش اسصیببی سشیـ اص تین هشبَعِ تحلیل گضاسش اسصیببی سشیـ ٍ تبذیل آى بِ بشًبهِ هیذاًیپبسخ IAP

ّ : M7وبٌّگی

 :M15پبیص ٍ ارزضیبثی ػولکرد

 -اًجبم ّوبٌّگی ساّبشدی دسٍى بخطی ٍ بشٍى بخطی دس فبص

ً -ؾبست بش تْیِ بشًبهِ ّبی پبسخ(هبًٌذ )EOPضبهل اّذاف،

آهبدگی

ضشح ٍؽبیف ٍ استبًذاسدّب تَسظ کلیِ ٍاحذّب

 -استقشاس سبهبًِ ICS

 -جوـ آٍسی گضاسضْبی سٍصاًِ ّوِ ٍاحذّب

 -تذٍیي ٍ ببصبیٌی  IAPبصَست هطتشک

 -تغبیق اقذاهبت اًجبم ضذُ بب کبسکشدّبی هَسد ًیبص بشای حبدثِ

 -ایجبد سبهبًِ هذیشیت اعالفبت جبهـ ٍ هطتشک

 -ببصدیذ هیذاًی بشای تکویل بشسسی اقذاهبت دس تَالی ّبی هَسد

 بِ اضتشاک گزاسدى بِ هَقـ اعالفبت اص عشیق تذٍیي گضاسشٍضقیت هتَالی Sit Rep
 -بشگضاسی جلسبت سٍصاًِ ّوبٌّگی

ًیبص
 جوـ آٍسی اسصضیببی ّش ٍاحذ اص کبسکشدّبی تخصصی خَدشدسفولیبت
 جوـ بٌذی ًتبیج بشسسی ٍ اسائِ بِ هقبٍى بْذاضتی ٍ ّوٍِاحذّب

 -استقبء بشًبهِ ّبی هَجَد بش اسبس ًتبیج اسصضیببی

 :M10ارتجبطبت
 بشسسی بستشّبی استببعی هَجَد بیي ٍاحذ ّبی فولیبتی تْیِ بشًبهِ بشقشاسی استببط چٌذ الیِ بیي ٍاحذّب تْیِ پشٍتکل استببعی بیي ٍاحذّب تْیِ لَاصم ٍ تجْیضات هَسد ًیبص اسصیببی ٍضقیت استببعبت دس صهبى سخذاد حبدثِ تقییي ًحَُ بشقشاسی استببط بیي ٍاحذّب پبیص هستوش کیفیت استببعبت دس صهبى پبسخ -اسصضیببی بشًبهِ بشقشاسی استببط بقذ اص فولیبت پبسخ ٍ استقبء آى

اّن ضرح ٍظبیف هسئَل ثخص ػولیبت

ًظبرت ثر اجرای کبرکردّبی هذیریت پبسخ M5- M13 :
ًظبرت ثر اجرای کبرکردّبی اختصبصی
 :M5استقرار پست فرهبًذّی حبدثِ )(ICP
 تْیِ لَاصم ٍ تجْیضات  ICPدس فبص آهبدگی بشپبیی  ICPدس هٌغقِ آسیب دیذُ دس اسشؿ ٍقت -اسایِ خذهبت پطتیببًی بِ تین هستقش دس ICP

 : M13تخلیِ ٍاحذ ثْذاضتی درهبًی
 تْیِ بشًبهِ تخلیِ دس هشکض ًصب فالین تخلیِ ٍهسیشّبی خشٍج اضغشاسی دسّوِ هکبًْبی سبختوبىً -صب فالین دیذاسی ٍ ضٌیذاسی بشای افالم ٍضقیت اضغشاسی بِ پشسٌل ٍ هشاجقیي

 تْیِ لیست هخبعشاتی کِ ًیبص بِ تخلیِ هشکض داسًذ تقییي هسئَل تخلیِ بشای ّذایت پشسٌل ٍ هشاجقیي بِ خبسج اص هسیش ایوي بشای ّش سبختوبى دس ّشضیفت کبسی
 افالم ٍضقیت اضغشاسی بشای تخلیِ -تقییي هحل تجوـ ایوي دس ًضدیکی سبختوبى بشای پشسٌل ٍ هشاجقیي

 -آهَصش بِ ّوِ پشسٌل ٍ اجشای توشیي بشًبهِ تخلیِ

اّن ضرح ٍظبیف هسئَل تخلیِ
هسئَل کبرکرد هذیریتی M13

 :M13تخلیِ ٍاحذ ثْذاضتی درهبًی
 تْیِ بشًبهِ تخلیِ دس هشکض ًصب فالین تخلیِ ٍهسیشّبی خشٍج اضغشاسی دسّوِ هکبًْبی سبختوبى ًصب فالین دیذاسی ٍ ضٌیذاسی بشای افالم ٍضقیت اضغشاسی بِ پشسٌل ٍ هشاجقیي تْیِ لیست هخبعشاتی کِ ًیبص بِ تخلیِ هشکض داسًذ -تقییي هسئَل تخلیِ بشای ّذایت پشسٌل ٍ هشاجقیي بِ خبسج اص هسیش ایوي بشای ّش سبختوبى

دس ّش ضیفت کبسی
 افالم ٍضقیت اضغشاسی بشای تخلیِ تقییي هحل تجوـ ایوي دس ًضدیکی سبختوبى بشای پشسٌل ٍ هشاجقیي -آهَصش بِ ّوِ پشسٌل ٍ اجشای توشیي بشًبهِ تخلیِ

