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دآ/بم

مقذمه
آهبس ٍ اعالػبت دقیق ٍ ثِ سٍص اص جولِ اثضاسّبی هْن ًظبم ثشًبهْشیضی ،ػیبػتگزاسی ٍ
تصوینگیشی دس ّش ػبصهبًی هحؼَة هیـَد .آهبس اثضاس پبیبیی ػبصهبى ٍ فشایٌذ تَلیذ ،پشداصؽ،
اًتـبس ٍ هذیشیت آى هؼتلضم ایجبد ػبصٍکبسّبی ثشًبهْشیضی ؿذّبی اػت تب ثتَاى دادّْب ٍ آهبس ثب
کیفیتی ثِ هٌظَس اػتفبدُ دس ًظبهْبی ثشًبهْشیضی ػبصهبى ،تَلیذ کشد .چٌبًچِ فشایٌذ تَلیذ دادُ ٍ آهبس
ثِ دس ػبصهبًی خذهبتی هبًٌذ ؿشکت آة ٍ فبضالة اػتبى دچبس کظی ٍ یب اص ّن گؼیختگی
اص ایٌشٍ ؿَدً ،ظبم ثشًبهْْب ٍ تصویوْب ًیض ًبّوبٌّگ هیـَد کِ دس ًتیجِ آى؛ فشآیٌذ خذهبتشػبًی
هـتشکبى ًیض ثب اػتبًذاسدّبی پبییٌی صَست گشفتِ ٍ هٌجش ثِ ًبسضبیتی آًْب هیـَد.
ٍ ضشٍسی اػت فؼبلیتْبیآهبسی ایي ؿشکت ثِ صَست ًظبهوٌذ ٍ دس قبلت یک ًظبهٌبهِ آهبسی
اًجبم ؿَد تب اًؼجبم ٍ یکپبسچگی دس ایي فشآیٌذ پیچیذُ هٌجش ثِ ثبال سفتي کیفیت تَلیذ دادُ
اعالػبت ؿَد.
دفتش آهبس ٍ فٌبٍسی اعالػبت ثبتَجِ ثِ ػیبػتْبی کلی ثشًبهِ هلی آهبس کـَس ( ٍ )1390-1394
ًظبهٌبهِ آهبس ٍ اعالػبت ٍصاست ًیشٍ ثب ّذف ؿفبفؼبصی ٍ استقبی ػغح کیفی فؼبلیتْبی آهبسی،
ًظبهٌبهِ آهبس ٍ اعالػبت سا تذٍیي ٍ اثالؽ هیکٌذ.
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 -1اهذاف
 -1-1استقبی فشٌّگ آهبسی ٍ افضایؾ اػتوبد ٍ ثبٍس ػوَهی ًؼجت ثِ آهبسّبی اسائِ ؿذُ
 -1-2ثشسػی ،ػبهبًذّیً ،ظبهوٌذ کشدى ٍ سفغ تٌگٌبّبی فؼبلیتْبی آهبسی
 -1-3اػتبًذاسدػبصی تؼبسیف ،هفبّین ٍ ػبهبًْْبی آهبسی تَصیِ ؿذُ اص عشف ٍصاست ًیشٍ دس
ؿشکت
 -1-4ثْیٌْؼبصی فشآیٌذ تَلیذ ،پشداصؽ ٍ اعالػشػبًی جبهغ ،صحیح ٍ ثٌْگبم آهبس ثب تأکیذ ثش
فٌبٍسیْبی ًَیي اعالػبت ٍ استجبعبت ( .)ICT

 -2محذوده اجرا
ؿشکت آة ٍ فبضالة ؿْشی اػتبى

 -3مسئولیتهب
 -3-1هؼئَلیت اجشای ایي ًظبهٌبهِ دس هؼبًٍتْبی ؿشکت ثش ػْذُ هؼبًٍیي ٍ دس اداسات ٍ گشٍّْبی
ػتبدی ثش ػْذُ سؤػب ٍ دس اهَسات تبثؼِ ثش ػْذُ هذیشاى آًْب اػت.
 -3-2هؼئَلیت ًظبست ثش حؼي اجشای ایي ًظبهٌبهِ ثش ػْذُ هؼبٍى ثشًبهْشیضی ٍ هٌبثغ اًؼبًی اػت.

 -4اصول و سبختبر
 -4-1تعبریف و مفبهیم

ثِ هٌظَس ثشداؿت یکؼبى اص ٍاطّْب ٍ اصغالحبت کلیذی ثِ کبس سفتِ دس ایي ًظبهٌبهِ ،تؼبسیف ٍ
هفبّین آًْب دس صیش اسائِ هیـَد.
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 -4-1-1آهبسّبی سػوی
آهبسّبی سػوی اعالػبت ػذدی اػت کِ تَػظ ٍاحذّبی هختلف ؿشکت ثِ هٌظَس اػتفبدُ دس اهَس
هذیشیتی ،ػیبػتگضاسی ،ثشًبهْشیضی ،پظٍّـی ٍ اعالػشػبًی دسهَسد ٍضؼیت ػوَهی ؿشکت تَلیذ
ٍ هٌتـش هیـَد.
 -4-1-2آهبس ّبی ثجتی
آهبسّبی ثجتی ،آهبسّبیی ّؼتٌذ کِ دس حیي ػولیبت جبسی ٍ سٍصهشُ ؿشکت آة ٍ فبضالة ؿْشی
ثِ دػت هیآیٌذ.
 -4-1-3قلن آهبسی
صفت تؼشیف ؿذُ یب عجقْجٌذی ؿذُ هَضَع هَسد آهبسگیشی اػت کِ ثتَاًذ دس قبلت جذاٍل آهبسی
هؼیٌی جبی گیشد.
 -4-1-4حَصّْبی ؿشکت آة ٍفبضالة ؿْشی اػتبى
هٌظَس اص حَصّْبی ؿشکت ػجبست اػت اص :
 ػغح یک (ػغح ػتبدی)  :هؼبًٍتْب ،هذیشیتْب ٍ گشٍّْبی ػتبدی ػغح دٍ(ػغح ػولیبتی)  :هذیشیتْبی اهَسات تبثؼِ -4-1-5عشحْبی غیشػبصّبی
ثِ عشحْبیی دس حَصُ هذیشیت ،پظٍّـی،آهَصؿی ،هٌبثؼبًؼبًی ،فٌبٍسی اعالػبت ٍاستجبعبت ٍ  ...کِ
غیش ػوشاًی ّؼتٌذ  ،عشحْبی غیشػبصّبی هیگَیٌذ.
 -4-1-6ػبهبًذّی آهبسی
ػبهبًذّی آهبسی فشآیٌذی اػت کِ ثب ّذف استقبی کوی ٍ کیفی آهبسّب ،ثِ ثْجَد ٍ یب ایجبد ػیؼتن
هغلَة ثجت ،اًتقبل ٍ پشداصؽ دادّْبی ثجتی هیپشداصد.
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 -4-1-7فشآیٌذ تَلیذ آهبس
هٌظَس فشآیٌذ دُ گبهی اػت کِ ػجبست اػت اصً :یبصػٌجی ،ؿٌبػبیی ٍ تؼبسیف اقالم آهبسی؛ عشاحی
فشمّب ٍ جذاٍل اعالػبتی؛ ثجت؛ اًتقبل؛ ًگِداسی(رخیشُػبصی)؛ دػتِثٌذی ٍ عجقِثٌذی؛ پشداصؽ ٍ
تجضیِ ٍ تحلیل؛ اًتـبس؛ ثبصًگشی ،اصالح ٍ هویضی فشآیٌذّب؛ ثشسػی کیفی ،کٌتشل ٍ ًظبست ( ًظبم
ثبصسػی) ٍ ثبصًگشی ،اصالح ٍ هویضی فشآیٌذّب.
 -4-1-8فشٌّگ آهبسی
فشٌّگ آهبسی ،هجوَػِ ًگشؽ ٍ ثبٍس ػوَهی اص آهبس ،چگًَگی تَلیذ ًـش ،دػتیبثی ٍ ثِ کبسگیشی
اعالػبت آهبسی دس جبهؼِ اػت.
 -4-1-9فؼبلیت آهبسی
فؼبلیت آهبسیّ ،شگًَِ فؼبلیت هشتجظ ثب تأهیي ًیبصّبی آهبسّبی سػوی ؿشکت ؿبهل ػیبػتگضاسی،
ثشًبهْشیضی ،آهَصؽ ،پظٍّؾ ،تَلیذً ،ظبست ،اسصیبثی ،اعالػشػبًی ٍ تحلیل اػت.
 -4-1-10هجشاّبی آهبسی
هٌظَس اص هجشای آهبسی هؼئَلیي ریشثظ دس حَصّْبی ؿشکت اػت کِ صالحیت اسائِ دادّْبی
آهبسی قبثل اػتٌبد ٍ اػتوبد سا دس حَصّْبی هتجَع خَد داسًذ.
ً -4-1-11ظبم آهبسی
ًظبم آهبسی ػجبست اػت اص هجوَػْبی اص ػبصٍکبسّب ،ػیبػتگضاسیْب ،ثشًبهْشیضیْب ،سٍاثظ ٍ
ٍظبیف اجضا ،اصَل ٍ قَاًیي ٍ هقشسات ّش ػبصهبى دس کلیِ فؼبلیتْبی آهبسی ثِ ًحَی کِ کلیِ
ػغَح ایي ػبصهبى اص اثتذای تَلیذ "یک قلن آهبسی" تب آخشیي هشحلِ فشآیٌذ تَلیذ آهبسی کِ "اًتـبس"
اػت سا دس ثشگیشد.
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 -4-1-12عشحْبی آهبسی
عشحْبی آهبسگیشی ًوًَْبی ٍ ػشؿوبسی کِ عشاحی ،اجشا (تجلیغبت ،جزة ًیشٍ ،آهَصؽ ،ػولیبت
هیذاًی) ،اػتخشاج ،اًتـبس ًتبیج ٍ اعالػشػبًی سا دس ثش هیگیشد.
ٍ -4-1-13احذّبی تخصصی
هٌظَس ٍاحذّبیی اص حَصّْبی ؿشکت ّؼتٌذ کِ ًیبصّبی آهبسی ٍ تَلیذ آهبس دس آى ثخـْب صَست
هیگیشد.
 -4-1-14ػیؼتوْبی اعالػبتی  -ػولیبتی
هجوَػْبی اص هٌبثغ اعالػبتی ٍ ٍػبیل ػبصهبى یبفتِ ثشای جوؼآٍسی ،رخیشّؼبصی ،پشداصؽ،
ًگْذاسی ،اػتفبدُ ،ثِ اؿتشاک گزاؿتي ،اًتـبسً ،وبیؾ ٍ اًتقبل اعالػبت سا ػیؼتوْبی اعالػبتی

–

ػولیبتی هیگَیٌذ.
 -4-1-15دسگبُ آهبس ؿشکت
دسگبُ آهبس ٍ اعالػبت ؿشکت یک هٌَ اص پبیگبُ ایٌتشًتی اعالػشػبًی ؿشکت ثب هَضَع آهبس اػت ٍ
یکی اص هشاجغ سػوی اًتـبس آهبسّبی ؿشکت هحؼَة هیـَد.
-4-1-16کبسثشاى آهبسی :توبهی افشاد ٍ گشٍّْبیی( دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبى) کِ اص آهبسّبی سػوی
ؿشکت اػتفبدُ هیکٌٌذ.
 -4-2اصول

 -4-2-1حَصّْبی ؿشکت فقظ اص عشیق هجبسی صیش هیتَاًٌذ ًؼجت ثِ اًتـبس

"آهبسّبی سػوی "

اقذام ًوبیٌذ ٍ ّشگًَِ اؿبػِ اعالػبت آهبسی تَػظ ػبیش هؼئَلیي غیشهشتجظ ،فبقذ اسصؽ اػتجبسی ٍ
اػتٌبدی اػت.
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ًکتِ :ثِ هٌظَس جلَگیشی اص ایجبد ًبّوبٌّگی دس اًتـبس آهبسّبی سػوی ؿشکت ،ضشٍسی اػت ّشگًَِ
اًتـبس ٍ اؿبػِ اعالػبت دس ػبیش حَصّْب ثب آهبس ٍ اعالػبت دفتش آهبس ٍ فٌبٍسی اعالػبت یکؼبى ثبؿذ.
مجراهبی آمبری مورد تأییذ
سئیغ ّیئت هذیشُ ٍ هذیشػبهل
هؼبًٍیي ػتبدی( دس حَصّْبی هتجَع ٍ تخصصی)
دفتش آهبس ٍ فٌبٍسی اعالػبت
هذیشاى اهَسات تبثؼِ (هذیشاى اهَس آثفبی ؿْشػتبًْب)
دفتش سٍاثظ ػوَهی

 -4-2-2فشآیٌذ تَلیذ آهبس دس عشحْبی ػبصّبی ٍ غیشػبصّبی دس صهیٌِ آهبسّبی ثجتی ٍ سػوی ثبیذ
تَػظ دفتش آهبس ٍ فٌبٍسی اعالػبت ؿشکت هذیشیت ٍ ثب ّوکبسی ٍاحذّبی تخصصی ریشثظ
ثشاػبع ؿشح ٍظبیف اًجبم ؿَد.
 – 4-2-3دفتش آهبس ٍ فٌبٍسی اعالػبت ثب ّوکبسی توبهی حَصّْبی ؿشکت هَظف اػت ًؼجت ثِ
تذٍیي ثشًبهْآهبسی (ػبلیبًِ ٍ ثلٌذهذت) ٍ لحبػ کشدى سدیف اػتجبسی دس ثَدجِ ػبلیبًِ ثِ هٌظَس
ػولیبتی ًوَدى عشحْبی آهبسی ٍ اعالػبتی ( تحقیقبتی ٍ پظٍّـی ،ػبهبًْْبی اعالػبتی ٍ ػولیبتی،
پبیگبّْب ٍ ثبًکْبی اعالػبتی ،تْیِ ًشهبفضاسّبی آهبسی ،ثشگضاسی گشدّوبییْب ٍ دٍسّْبی تخصصی
آهبس ٍ  )...اقذام ًوبیذ.
 – 4-2-4توبهی حَصّْبی ؿشکت ثبیذ الضاهبت ٍ اصَل هٌذسج دس ثشًبهْْبی هلی آهبس هصَةً ،ظبم
جبهغ آهبسی کـَسً ،ظبهٌبهِ آهبس ٍ اعالػبت ٍصاست ًیشٍ ٍ ػبیش اػٌبد ثبالدػتی هبًٌذ اػتبًذاسدّبی
جْبًی سا دس ّشگًَِ فؼبلیت آهبسی سػبیت ًوبیٌذ.
 -4-2-5دفتش آهبس ٍ فٌبٍسی اعالػبت ثبیذ دس ٍة ػبیت ؿشکت ثخـی سا ثب ػٌَاى ،دسگبُ آهبسی
ایجبد ٍ آهبس ٍ اعالػبت سا ثشحؼت ًیبص ٍ ضشٍست ثبسگزاسی ٍ ثٌْگبم ػبصی ًوبیذ.
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 -4-3ارکبن

 .1کبسگشٍُ آهبس ٍ اعالػبت ؿشکت
 .2دفتش آهبس ٍ فٌبٍسی اعالػبت
 .3هؼبًٍتْب
 .4اهَسات تبثؼِ
 -4-4سبختبر

کارگروه آمارو اطالعات

کارگروه های تخصصی

دفتر آمار و فناوری اطالعات

معاونتهای شرکت

امورات تابعه

-4-5کبرگروه آمبر
ترکیب اعضب:

 .1سییغ ّیئت هذیشُ ٍ هذیشػبهل ......................................................................سییغ
 .2هؼبٍى ثشًبهْشیضی ٍ هٌبثؼبًؼبًیً .......................................................................بیت سییغ
 .3هذیش دفتشآهبس ٍ فٌبٍسی اعالػبت  ...................................................................دثیش
 .4کبسؿٌبع آهبس ..............................................................................................سییغ دثیشخبًِ
 .5هؼبًٍیي ؿشکت .............................................................................................ػضَ
 .6ػضَ صبحت ًظش(حؼت هَسد ٍ ضشٍست) .....................................................ػضَ
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-4-6وظبیف و اختیبرات
 -4-6-1کبرگروه آمبر

 .1ثشسػی ٍ تصَیت ػیبػتْب ،ثشًبهْْب ٍ دػتَس کبس فؼبلیتْبی آهبسی
 .2ثشسػی ٍ تصَیت ًیبصّب ،اٍلَیتْب ٍ تؼبسیف ٍ هفبّین ٍاطّْب ٍ اقالم آهبسی
 .3ایجبد ّوبٌّگی ٍ اًؼجبم ثخـی دس ػیؼتوْبی اعالػبتی ٍ آهبسی
 .4تصَیت ػیبػتْبی کلی جوؼآٍسی ٍ اؿبػِ اعالػبت
 .5ؿٌبػبیی ٍ چبسّجَیی آػیجْب ،تٌگٌبّب ٍ هـکالت آهبسی ؿشکت
 .6تذٍیي سٍؿْبی اسصیبثی ٍ صحتؼٌجی آهبس ٍ اعالػبت ٍ ثشسػی گضاسؿبت آى
 -4-6-2وظبیف دبیرخبنه کبرگروه

 .1پیگیشی ،گضاسؿگیشی ٍ اًؼکبع اجشای هصَثبت
 .2تٌظین ٍ تذٍیي پیـٌَیغ احکبم اػضب ٍ صَست جلؼبت کبسگشٍُ
ّ .3وبٌّگی ٍ ثشگضاسی ًـؼتْبی کبسگشٍُ
ّ .4وبٌّگی ٍ ثشگضاسی کبسگشٍّْبی تخصصی
 -4-6-3معبونتهبی تخصصی

 .1ثشسػی ٍ تبییذ ،پیـٌْبد ًیبصّب ،اٍلَیتْب ٍ تؼبسیف ٍ هفبّین اقالم آهبسی هشثَعِ
 .2هـبسکت دس پیبدّؼبصی ػیؼتوْبی اعالػبتی – ػولیبتی ٍ ّشًَع ػیؼتوْبی آهبسی ٍ
اعالػبتی
ّ .3وکبسی ٍ ّوبٌّگی ثب هؼبًٍت ثشًبهْشیضی ٍ هٌبثؼبًؼبًی جْت اسائِ اعالػبت ٍ آهبس سػوی
ثِ کبسثشاى دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبى
 .4اسصیبثی ٍ صحتؼٌجی آهبس ٍ اعالػبت حَصُ هتجَع ٍ تخصصی
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 -4-6-4دفتر آمبر و فنبوری اطالعبت

 .1ثشسػی ،ؿٌبػبیی ٍ پیـٌْبد ًیبصّب ،اٍلَیتْب ٍ تؼبسیف ٍ هفبّین اقالم آهبسی
 .2پیبدّؼبصی ٍ اػتقشاس ػیؼتوْبی آهبسی ٍ اعالػبتی
 .3ثشًبهْشیضیً ،ظبست ٍ پـتیجبًی اجشای ػیؼتوْبی اعالػبتی – ػولیبتی
 .4تْیِ گضاسؿْب ٍ ًوَداسّبی تحلیلی ٍ هقبیؼْبیی
 .5اؿبػِ ٍ اًتـبس گضاسؿْبی آهبسی دس چبسچَة قَاًیي ٍ هقشسات ریشثظ
 .6تذٍیي آییٌٌبهْْب ،دػتَسکبسّب ٍ ثخـٌبهْْبی آهبسی ٍ اسایِ ثِ کبسگشٍُ جْت تصَیت
 .7استجبط ٍ ّوبٌّگی ثب هشاجغ ثبالدػتی ٍ هشاکض هلی آهبسی جْت اسائِ اعالػبت ٍ آهبس سػوی
ً .8ظبست ٍ اسصیبثی فؼبلیتْبی آهبسی توبهی حَصّْبی ؿشکت
 .9پیگیشی ٍ ّوکبسی ثب ٍاحذّبی تخصصی دس صحتؼٌجی اعالػبت دسیبفتی اص ٍاحذّبی
ریشثظ ٍ اهَسات تبثؼِ.
-4-6-5امورات تببعه

 .1هـبسکت دس تؼییي ٍ پیـٌْبد ًیبصّب ،اٍلَیتْب ٍ تؼبسیف ٍ هفبّین اقالم آهبسی
 .2هـبسکت دس پیبدّؼبصی ػبهبًْْبی اعالػبتی– ػولیبتی
 .3اؿبػِ ٍاًتـبس گضاسؿْبی آهبسی دس چبسچَة قَاًیي ٍ هقشسات ریشثظ
 .4سػبیت اصَل ثٌیبدی آهبسّبی سػوی
 .5هـبسکت دس اسصیبثی ٍ صحتؼٌجی آهبس ٍ اعالػبت هشثَعِ

 -5اسنبد مرتبط
ً -5-1ظبهٌبهِ آهبس ٍ اعالػبت ٍصاست ًیشٍ ثِ ؿوبسُ  105297/50/100تبسیخ 1387/10/01
 -5-2ثشًبهِ هلی آهبس کـَس 1390 -1394
ً -5-3ظبهجبهغ آهبسی کـَس هصَة تبسیخ  79/12/22ؿَسای ػبلی آهبس ایشاى
 -5-4هجوَػِ قَاًیي ،هقشسات ٍ آییٌٌبهْْبی ًظبم آهبسی کـَس
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 -6ببزنگری
-6-1ثبصًگشی ٍ تغییش دس هَاد ایي ًظبهٌبهِ ثب پیـٌْبد دثیشخبًِ ثِ کبسگشٍُ ؿشکت اسایِ ٍ پغ اص
تصَیت ثِ حَصّْبی هختلف ؿشکت اثالؽ هیـَد.
تجصشُّ :ش یک اص ٍاحذّب دس صَست ًیبص پیـٌْبد اصالحیِ سا ثِ دثیشخبًِ اسػبل خَاٌّذ کشد.
 -6-2ثبصًگشی ایي ًظبهٌبهِ ثب تَجِ ثِ ػشػت تغییشات ٍ پیـشفت فٌآٍسی آهبس ٍ اعالػبت دس
دٍسّْبی دٍػبلِ اًجبم هیـَد.
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