
 

 

 هقذهِ

 
وَارُ کیفیت ٍ  ظبزهبًْب ثِ هٌظَر حفَل اّذاف هؽخفی ؼکل هی گیرًذ    از ایي رٍ الزم اظت تبّ 

رتوَ ًاوبی    پعولکرد آًْب هَرد ًظبرت ٍازیبثی قرار گیرد تب ثب ؼٌبخت ًقبط قوَت ٍ عو و ٍدر   

 ّذایت گردد. حبـل،هعیر ف بلیاْب ٍ اقذاهبت در راظابی تحقق اّذاف هَرد ًظر،

 :ثر ظِ هحَر زیر اظاَار ثبؼذ"تَاًذ عوذتب ف اـلی در یک ًظبم داًؽگبّی هیاّذا

 هرزّبی داًػ پیؽجرد-1

 آهَزغ ًیرٍّبی اًعبًی هاخفؿ ٍ هَرد ًیبز جبه ِ-2

 تبهیي ًیبزّبی اجاوبعی ثرای آهَزغ عبلی-3
  

ر ًظبم داًؽگبّی ٍ دظایبثی ثوِ ظو ک کیفیوت           هوَرد   ثِ هٌظَر تحقق اّذاف عبم ٍ خبؾّ 

بی هذیریت داًؽگبّی هَرد اظافبدُ قرار ثگیرًذکِ ایي کبرکردّب ؼبهل  هَارد ًظر،ثبیذ کبرکردّ 

 :هی ثبؼٌذریل 

وبٌّگی )ج(ّذایت ٍ رّجری )د(ًظبرت ٍارزیبثی   )الو(ثرًبهِ ریسی )ة(ظبزهبًذّی ٍّ 

  

از  اؼاِ ثبؼذ،زیبثی در ًظبهْبی داًؽگبّی ثبیذ ثر ظبیر کبرکردّب اؼراف درکبرکرد ًظبرت ٍ ا    

طریق ًظبرت ٍ ارزیبثی ف بلیاْبیی کِ در فرایٌذ اًجبم اهَر ثِ عول هی رظٌذ ثعار هٌبظت ثورای  

قضبٍت در هَرد کیفیت عولکرد فراّن هی ؼَد ٍثِ کوک آى هعیر ف بلیاْب در راظابی اّذاف هَرد 

ر ًظبم داًؽگبّی ثبیذ ثِ یک ًظبم ارزیبثی ٍ ًظبرت هج ذایت هی گرددّ  ْس ثبؼذ ٍ ثِ کوک ًظرّ 

آى ٍع یت هَجَد زیر ًظبهْبی آهَزؼی پصٍّؽی ٍ ظبیر خذهبت  عرعِ ؼذُ خَدراثوِ تفوَیر   

 کؽیذُ ٍ ثب ٍع یت ه لَة هقبیعِ ًوبیذ.

 

 :در هذیریت کیفیت ًظبم آهَزغ عبلی ،ًظبرت ٍ ارزیبثی دارای دٍ ًقػ عوذُ زیر هی ثبؼذ      

ٍدر ـَرت لسٍم تغییر جْت آًْب ثرای رظیذى ثِ  لِهحَ اًجبم اهَر ٍظبیو ًظبرت ثر چگًَگی-1

 اّذاف هَرد ًظر ٍدر هرحلِ طراحی ، ثرًبهِ ریسی ٍ ظبزهبًذّی 

 ٍ ثکبرگیری ًابی  حبـل ؼذُ در جْت ارتقبء اًجبم اهَر ازارزیبثی ًابی  حبـل -2

 

 

 

 



 هذیراى دفار ًظبرت ٍارزیبثی داًؽگبُ ایالم از آغبز تبکٌَى
 پبیبى تفذی َادگی                                     آغبز تفذی                                ًبم ًٍبم خبً     

 79           76      ثیصى جَّری                                             -1

 82                                                      88ّبدی رٍالفقبری                                          -2

 83                                                      82                          کرهؽبّی دکار عجذال لی-3

 85                                                       83                        هٌْذض هحعي آزاد ثخت -4

 86                                                        85                                   ْرؼبد ثراریدکار ه -5

 87                                                         86                   صادً ظلیوبى شاًتخبًن دکار  -6

 اداهِ دارد                                                   87          دکار هحوذ حعیي رحوبًی دٍظت-7

 

 تؽکیالت دفار ًظبرت ٍارزیبثی داًؽگبُ ایالم

 
زیور ًظور رسویط    "در حبل حبعر تؽکیالت اداری ًظبرت ٍ ارزیبثی در داًؽگبُ ایالم هعواقال      

ؼَرای ًظبرت ٍارزیوبثی    داًؽگبُ ٍ هؽاول ثر ؼَرای ًظبرت ٍ دفار ًظبرت ٍ ارزیبثی هی ثبؼذ .

ظبرت داًؽگبُ ٍ رٍظبی داًؽکذُ هذیر دفار ً ه بًٍیي داًؽگبُ ، داًؽگبُ ایالم از ریبظت داًؽگبُ ،

وکبری هذیر دفاور   . اظت تؽکیل ؼذُ داهپسؼکی ٍآهَزؼکذُ دفار ًظبرت ًیس در حبل حبعر ثبّ 

 :ثؽرح ریل هی ثبؼذ ظِ ًفر کبرؼٌبض ثِ ٍظبیو خَد عول هی کٌذ کِ هؽخفبت آًْب  ًظبرت ،

 هحوذ حعیي رحوبًی دٍظت                هذیر دفار ًظبرت ٍارزیبثی داًؽگبُ دکار -1

 ی رٍالفقبری                                 کبرؼٌبض هعئَل دفار ًظبرت ٍارزیبثی داًؽگبُدّب-2

 فار ًظبرت ٍ ارزیبثی داًؽگبُحوسُ زًگٌِ                                          کبرؼٌبض آهبر د-3

 هحوذ ثؽبرتی                                         کبرؼٌبض دفار ًظبرت ٍارزیبثی داًؽگبُ-4

 

 عولکرد دفار ًظبرت ٍارزیبثی داًؽگبُ   
ور ًیوعوبل     ارزیبثی-1 یبت علوی ٍ هذرظیي هذعَ داًؽگبُ در پبیوبىّ  کیفیت تذریط  اعضبیّ 

 ایتحفیلی ثفَرت ایٌارً

یبت علوی ٍ اظبتیذ هذعَ-2 ارظبل ًابی  ثِ خَد  ٍ اظاخراج ًابی  ارزیبثی کیفیت تذریط اعضبیّ 

ُ    هذرض،  ّوب  رسیط داًؽگبُ، ه بٍى آهَزؼی ٍتحفیالت تکویلی داًؽوگبُ ٍ رٍظوبی داًؽوکذ

 ٍآهَزؼکذُ جْت ثْرُ ثرداری الزم

 تْیوِ گوسارغ   ،قبءٍ ترفیع حبل تجذیل ٍع یت ٍ یب ارت درعلوی  ّیبتپرًٍذُ اعضبی ثررظی  -3

  ثِ ه بًٍت آهَزؼی داًؽگبُ ٍاراسِ

بی داًؽگبُ -4  اراسِ آهبر ٍ اطالعبت هَرد ًیبز ثِ ظبزهبًْب ٍهَظعبت ٍ ٍاحذّ 



یبت علوی در راث ِ ثوب فرایٌوذّبی ًظور     اثْبهبت ظَاالت ٍ  پبظخگَیی ثِ ًظرات ،-5 اعضبیّ 

 ظٌجی 

وکب-6  ری اظبتیذ داًؽگبُاًجبم طرح ارزیبثی درٍى گرٍّی ثبّ 

گوسارغ  اراسوِ   ًٍاقبدات داًؽجَیبى در ـَرت ٍجَد ؼکبیبت ٍ اپیگیری ٍ ثررظی هحرهبًِ  -7

 هرثَطِ ثِ رسیط داًؽگبُ 

 ثرگساری هعاور جلعبت ؼَرای ًظبرت ٍ ارزیبثی داًؽگبُ -8

 تؽکیل ثبًک اطالعبتی کبرکٌبى-9

 تؽکیل ثبًک اطالعبتی هذیراى داًؽگبُ-18

بی ارزیبثی ا-11  هخالو داًؽگبُ ٍ اراسِ ًابی  ثِ هعَلیي هرثَطِ  ز ٍاحذّ 

 

 

 ثرًبهِ ّبی در دظت اقذام دفار ًظبرت داًؽگبُ    
 ارزیبثی داًػ آهَخاگبى از ف بلیاْبی داًؽگبُ-1

 درـذ داًؽجَیبى ًوًَِ 28ارزیبثی -2

یبت علوی -3  تؽکیل ثبًک اطالعبتی اعضبیّ 

یبت علوی ثفَرت ثجت کلیِ ظَاثق ارزیبثی کیفیت -4 از اثاوذای   ًورم افوساری  تذریط اعضبیّ 

 تذریط

 تؽکیل پَرتبل ارزیبثی کیفیت تذریط اظبتیذ-5

 اظاخراج فرم ترفیع پبیِ ظبلیبًِ ثفَرت ًرم افساری-6

 


