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 هالی بسًد گرازیالصاهات ازشش  –ازشش گرازی بسًد 

 

 پیص گفتاز

ایعٍ )ؾبظهبى ثیي الوللی اؾتبًساضزؾبظی( یه فسضاؾیَى جْبًی اظ هطاجغ اؾتبًساضزؾبظی هلی )اػًبی ایعٍ( هی ثبقس. وبض 

ّط ػًَ ػاللوٌس ثِ یه هَيَع  ؾبظی اؾتبًساضزّبی ثیي الوللی ثِ ََض ػبزی اظ َطیك وویتِ ّبی فٌی ایعٍ اًجبم هی قَز. آهبزُ

ذبل وِ ثطایف وویتِ ای تكىیل قسُ اؾت حك حًَض زض آى وویتِ ضا زاضز. ؾبظهبًْبی ثیي الوللی، زٍلتی ٍ غیطُ زٍلتی ثب 

 International Electrotechnicalّوىبضی ثب ایعٍ زض ایي وبض ؾْوی زاضًس. ایعٍ ثب وویؿیَى الىتطٍتىٌیه ثیي الوللی )

Commission (IEC)) هَيَػبت الىتطٍتىٌیىی ّوىبضی ًعزیىی زاضز.توبم ( ثط ضٍی اؾتبًساضزؾبظی 

 ثِ نَضت پیف ًَیؽ تْیِ هی قًَس. ISO/IECضاٌّوبّبی  2اؾتبًساضزّبی ثیي الوللی هُبثك ثب لَاًیي ثرف 

ی پیف ًَیؽ وِ تَؾٍ وویتِ ّبی وبض انلی وویتِ ّبی فٌی آهبزُ ؾبظی اؾتبًساضزّبی ثیي الوللی اؾت. اؾتبًساضزّبی ثیي الولل

فٌی پصیطـ هی قًَس زض هیبى اػًبء ثِ ضای گیطی گصاقتِ هی قًَس. اًتكبض آى ثِ ػٌَاى یه اؾتبًساضز ثیي الوللی ًیبظ ثِ تبییس ٍ 

 زضنس اظ اػًبء زاضز. 75ضای حسالل 

اهتیبظ ثجت قسُ زاقتِ ثبقٌس. ایعٍ هؿئَل  ثِ ایي ًىتِ ثبیس تَجِ ًوَز وِ اهىبى آى ٍجَز زاضز وِ ثطذی لؿوتْبی ایي ؾٌس حك

 قٌبؾبیی ثركی اظ ایي حمَق یب ولیِ آًْب ًیؿت.

 هسیطیت اًطغی تْیِ گكتِ اؾت. ISO/PC 231تَؾٍ وویتِ پطٍغُ  10668ایعٍ 

 

 همدهِ

تؼییي . وطزُ اؾت آًطا زضنًیع ووتط وؿی وِ  آًْبؾتاضظقوٌستطیي  ّط ؾبظهبى اظ ثطًس ٌس ٍزاضایی ّبی ًبهكَْز ثؿیبض ثب اضظق

اضائِ ثِ اضظـ گصاضی ثطًس  هؼتجطٍ هٌبؾت  ی. ایي اؾتبًساضز ثیي الوللی ضٍیىطزاضظـ ثطًس ثِ ًحَی وِ هَثك ثبقس وبض گطاًمسضیؿت

 .ثِ آى هی پطزاظزهبلی، ضفتبضی ٍ لبًًَی جٌجِ ّبی  ٍ اظهی زّس 
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 هادی بسًدالصاهات ازشش گرازی  –ازشش گرازی بسًد 

 

 بسدداهٌِ کاز .1

 .ثبقسهی هبزی ثطًس اضظـ ضٍیِ ّب ٍ ضٍقْبی اًساظُ گیطی  پیطاهَى یالعاهبتوٌٌسُ تؼییي ایي اؾتبًساضز ثیي الوللی 

اّساف، هجٌبّبی اضظـ گصاضی،  ًظیط قَزهی هكرم ایي اؾتبًساضز ثیي الوللی چبضچَثی ثطای اضظـ گصاضی ثطًس زض 

زازُ ّب ٍ فطيیبت ویفی ضا زض ثط هی گیطز. ّوچٌیي ضٍقْبی  یبفتيضٍیىطزّبی اضظـ گصاضی، ضٍقْبی اضظـ گصاضی ٍ 

 هی وٌس. ػٌَاىزّی زضثبضُ ًتبیج اضظـ گصاضی ضا  گعاضـ

 اصطالحات ٍ تعازیف .2

 انُالحبت ٍ تؼبضیف ظیط وبضثطز زاضز اؾتبًساضز،ایي زض 

2.1.  

 دازایی

 زاضز.ضا  تَاًبیی ؾَزآٍضیاؾت ٍ  قطوتهٌجغ تحت وٌتطل یه حك لبًًَی یب 

2.2.  

 بسًد

ؾت وِ ٍ زیگط هَاضز ا قبهل اؾبهی، ػجبضات، ػالهتْب، ؾوجلْب، لَگَّب ٍ َطحْب ٍ یب تطویجی اظ آًْب تجبضیزاضایی ًبهكَْز 

ِ هی وٌس وِ ث تساػیزض شٌّیت شی ًفؼبى هتوبیعی  هؼبًییب اؾتفبزُ قسُ ٍ تهَیط  ٍ قطوتْب ثطای قٌبؾبیی وبالّب، ذسهبت

 .هی گطزز ایجبزاضظقْبی التهبزی  یب ٌبفغآى ه ٍاؾُِ

2.3.  

 دازایی ًاهطَْد

 یؿتفیعیىی ً زاضای جؿنزاضایی لبثل قٌبؾبیی غیط هبلی وِ 

2.4.  

 ازشش هادی بسًد
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 ازشش بسًد

 اًتمبلٍاحسّبی هبلی لبثل  ثط حؿتاضظـ التهبزی ثطًس 

 التهبزی ثبقس ْبیاضظقیب هجوَػِ ای اظ ًتبیج ثِ زؾت آهسُ هوىي اؾت یه  تصوط

2.5.  

 ازشش هعیاز

 تحبون اؾقطایُی وِ زض هَضز هَيَع اضظـ گصاضی  حتولتطیيه ِث ثٌَهط ِفطيی

2.6.  

 ازشش فعلی

 زض آیٌسُ وِ ثِ حبل حبيط زض آهسُ اؾتپَلی اضظـ تٌعیل قسُ هجلغ 

2.7.  

 ذی ًفع

 فطزی وِ تهویوبتف تحت تبثیط ثطًس اؾت یب هوىي اؾت ثبقس

، وٌبى، وبضوٌبى ثبلمَُ، نبحت ًظطاىوٌٌسگبى، تبهیي وٌٌسگبى، وبضشی ًفؼبى هؼوَل قبهل هكتطیبى، ههطف  تصوط 

 ؾْبهساضاى، ؾطهبیِ گصاضاى، همبهبت زٍلتی ٍ ؾبظهبًْبی غیط زٍلتی هی ثبقٌس.

2.8.  

 ًطاى تجازی

اظ زیگط هَاضز تویع ضا وِ لبزض اؾت وبالّب یب ذسهبت یه ًكبى تجبضی  تهچٌس ػالػالهت لبًًَی لبثل حفبظت یب تطویجی اظ 

 .ّسز

 ولوبت )قبهل اؾبهی افطاز(، حطٍف، اػساز، اجعای تهَیطی ٍ تطویجی اظ ضًگْب هثبل 

ایي تؼطیف ثب تؼطیف ػالهت تجبضی تَافمٌبهِ ؾبظهبى تجبضت جْبًی زضثبضُ جٌجِ ّبی ثبظضگبًی حمَق زاضایی   1تصوط 

 تُبثك زاضز (TRIPSهؼٌَی )ّبی 

یب ؾبظهبًی زیگط اؾت وِ ثطای قٌبؾبیی آى اؾتفبزُ هی قَز. ًكبى  هَؾؿًِكبى تجبضی ًبم یه قطوت،   2تصوط 

 تجبضی هوىي اؾت ثب ًكبى تجبضی وِ قطوت ثطای قٌبؾبیی هحهَالت یب ذسهبتف اؾتفبزُ هی وٌس یىؿبى ثبقس یب ًجبقس.

2.9.  

 تازیخ ازشش گرازی

 پبیبى هی ضؾستبضیری وِ اضظـ گصاضی زض آى ثِ 

2.12.  

 تازیخ ازشش

 ، فطيیبت ٍ ًتیجِ اضظـ گصاضی زض آى هؼتجط ّؿتٌساضظـ گصاضی یتبضیری وِ ٍضٍزی ّب
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 الصاهات عوَهی .3

  ضفافیت .3.1

 ٍ ، فطيیبتٍضٍزی ّبی اضظـ گصاضی ووّی ؾبظیٍ اػالم  ایي فطایٌسّب قبهلاضظـ گصاضی ثطًس ثبیس قفبف ثبقس.  فطایٌس

پبضاهتطّبی انلی هَضز اؾتفبزُ زض هسلْبی  تحلیل حؿبؾیت اضظـ ثطًس زض ثطاثطزض نَضت لعٍم ّوچٌیي  ٍهی ثبقس ضیؿىْب 

 اضظـ گصاضی.

 اعتباز .3.2

 تبضید اضظـ هؼتجط ٍ هطتجٍ ثبقٌس اظاضظـ گصاضی ثبیس ثط هجٌبی ٍضٍزیْب ٍ فطيیبتی ثبقس وِ 

 لابلیت اعتواد .3.3

 پسیس آٍضز ّوؿبًیاضظـ گصاضی ثبیس ًتبیج یىؿبى ٍ تىطاض 

 کفایت .3.4

 ثبقٌس لبثل اػتوبز ،یجبزازُ ّب ٍ تجعیِ ٍ تحلیلْبی وبفی نَضت پصیطز تب ًتاضظـ گصاضی ثطًس ثبیس ثط هجٌبی 

 بی طسفی .3.5

 نَضت پصیطزاضظیبة ثبیس ثِ زٍض اظ ّط گًَِ لًبٍت تجؼیى آهیع اضظـ گصاضی 

 پازاهتسّای هالی، زفتازی ٍ لاًًَی .3.6

. اضظـ زض ًظط گطفتثركی اظ اضظیبثی ػوَهی ثِ ػٌَاى پبضاهتطّبی هبلی، ضفتبضی ٍ لبًًَی ضا ثبیس زض اضظـ گصاضی هبزی ثطًس 

 .نَضت پصیطزهبلی، ضفتبضی ٍ لبًًَی  ثركْبیاظ  حبنل گصاضی هبزی ثطًس ثبیس ثط هجٌبی یبفتِ ّبی

 الصاهات ٍیژُ .4

 تطسیح ّدف اش ازشش گرازی .4.1

، پؿت اضظیبة )اضظـ گصاض(، تبضید اضظـ اضظـ فطيیِ، هربَجیي، زاضایی قٌبؾبیی قسُ، وبضثطز هَضز ًظطثبیس  زض ایي ثٌس

 گصاضی ٍ تبضید اضظـ.

 تؼییي گطزز اظ اضظـ گصاضی ّسفهفَْم اضظـ ثبیس زض تُبثك ثب 

 ػجبضتٌس اظ:آًْب هتساٍل اظ اًَاع . هرتلفی ثطای اضظـ گصاضی ٍجَز زاضز اّساف تصوط 

a)  هسیطیتضؾبًی ثِ اَالع 

b) ثطًبهِ ضیعی اؾتطاتػیه 

c) ُاضظـ گعاضـ زّی زضثبض 

d) حؿبثساضی 
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e) ًمسیٌگی 

f) زاز ٍ ؾتس لبًًَی 

g) اػُبی ًوبیٌسگی 

h) ٍی لًبییبپكتیجبًی اظ زػ 

i) حل اذتالف 

j) ثطًبهِ ضیعی ٍ تُبثك ثب هبلیبت ثٌسی 

k) ٍام ٍ ثبال ثطزى ؾطهبیِ ثب فطٍـ ؾْبم 

 هفَْم ازشش .4.2

ی وِ ثطایف پیف ثیٌی التهبزی هفیسزض ػوط هی تَاًس ثبقس وِ ثطًس التهبزی  ٌبفغاضظـ هبزی یه ثطًس ثبیس ثیبًگط ه

زضآهس، ؾَز التهبزی ٍ  اظ َطیكوِ هحبؾجِ قَز ًمسی  ْبیثِ ٍجَز آٍضز. ػوَهب اضظـ هبزی ثبیس اظ َطیك جطیبًقَز  هی

 .پسیس هی آیسّعیٌِ  وبّف

 ضٌاسایی بسًد .4.3

 .ًوَزقٌبؾبیی ٍ تؼطیف  ضا اضظیبثی ثبیس ثطًس هَضز اضظیبثیزض 

 ازشیابیزٍیکسدّا ٍ زٍضْای  .5

 هالحظات عوَهی .5.1

، هفَْم اضظـ ٍ گصاضیاظ اضظـ  ّسف. اضظـ گصاضی قًَس ،ثطًسّب ثبیس ثب اؾتفبزُ اظ ضٍیىطزّبی زضآهس، ثبظاض ٍ ّعیٌِ

 .قَزوسام ضٍیىطز )یب ضٍیىطزّب( ثطای هحبؾجِ اضظـ ثطًس اؾتفبزُ اظ س ٌو تؼییيس هَضز اضظـ گصاضی ثبیس ًهكرهبت ثط

 زٍیکسد دزآهد .5.2

 زٍیکسد دزآهدتطسیح  .5.2.1

اظ آى  زض ََل ػوط هفیس التهبزی ثبلی هبًسُثطًس  پیف ثیٌی قسُ هٌبفغاضظـ فؼلی  ،ضٍیىطز زضآهس، اضظـ ثطًسزض 

 .ثبقس هی

زض ََل ػوط التهبزی  ثطًس وِّؿتین هبلیبت وؿط اظ  ٌگی پؽًمسیپیف ثیٌی قسُ  ْبیطیبًجثِ زًجبل ضٍیىطز ایي زض 

 .ینآٍضهی  ظهبى حبل زضثِ  آًطاهٌبؾت  یثب ًطخ تٌعیلایي ًمسیٌگی ترویي اظ  ثؼس. ثَجَز هی آٍضزهفیسـ 

 تعییي جسیاًْای ًمدی .5.2.2

 کلیات  .5.2.2.1

ثِ آى  ض هؼمَل لبثل اؾتٌبزثطًس ثبیس ثِ ََ گصاضی)یب هؼیبض زیگطی اظ زضآهسّبی ثطًس( هَضز اؾتفبزُ زض اضظـ  ٌگیًمسی

 .تكطیح قسُ اؾت 5.2.2.7تب  5.2.2.2زض ٍجَز زاضز وِ . ضٍقْبی هرتلفی ثطای تؼییي جطیبًْبی ًمسی سثطًس  ثبق
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  لیوت صسفِزٍش  .5.2.2.2

ترویي هی ظًین وِ ثطًس هب ضا لبزض هی ؾبظز تب چِ حس لیوت وبال ضا ًؿجت ثِ لیوت ٍالؼی اـ ثبالتط لطاض ضٍـ زض ایي 

 .زّین

تطجیحب ثب لیوتی وِ ثطای هحهَلی ػوَهی یؼٌی ثسٍى ثبیس  ذبنی ثِ فطٍـ هی ضؾسی وِ ثب ثطًس لیوت وبال یب ذسهبت

 .همبیؿِ قَزثطًس پطزاذت هی قَز 

وبال یب  تَاًس هیثِ ٍاؾُِ آًْب ثطًس ضا وِ هبله  زیگطثطًس، ثبیس ػَاهل  هطتجٍ ثبثطای زؾتیبثی ثِ جطیبى ًمسی ايبفِ 

 ز.ٌَبؾبیی ٍ حصف ًوذسهبت هَضز ثحث ضا ثب لیوتی ثبالتط ثفطٍقس ق

لیوت وؿط  نطفِثبیس اظ  ثبالتط اظ حس هؼوَل اضائِ زاز ًیع یلیوتثبیس پطزاذت تب ثتَاى ای وِ  ّعیٌِ ّبی ثیكتط ٍ ايبفِ

 گطزز.

هوىي اؾت زض ثؿیبضی نٌبیغ قٌبؾبیی هحهَلی ػوَهی یب ثسٍى ثطًس ثطای همبیؿِ ثب هحهَل زاضای ثطًس زقَاض ثبقس 

 .نَضت هی گیطز( هی ثبقس 6.2.4ثب اؾتفبزُ اظ ثطًسی وِ زض ثبظاض زاضای ووتطیي لسضت )ض.ن ثطآٍضز وِ زض ایي حبلت 

حبنل اظ نطفِ  هٌبفغ. ّوچٌیي ثبیس گطفتحجن ضا ًیع زض ًظط  نطفِلیوت ثبیس ضٍـ  نطفِضٍـ زض ٌّگبم اؾتفبزُ اظ 

 ضا ًیع زض ًظط ثگیطز. ّعیٌِ ایجَیی 

 حجن صسفِزٍش  .5.2.2.3

 ظًس.هی وِ ثِ ٍجَز هی آٍضز ترویي  نطفِ حجویاؾتفبزُ اظ ظـ یه ثطًس ضا ثب اض ،ضٍـایي 

جطیبًْبی ثبیس حجن اؾتفبزُ وطز. زض ایي ضٍـ  نطفِحبنل اظ یه ثطًس هی تَاى اظ ضٍـ  ٌگیثطای تؼییي جطیبى ًمسی

 حجن  ثط اؾبؼ تحلیل ؾْن ثبظاض تؼییي گطزز. نطفِايبفِ حبنل اظ  ٌگیًمسی

 ثبظاض هی ثبقس. ايبفِؾَز ًمسی ػولیبتی هطتجٍ ثب ؾْن  ،اظ ثطًس حبنلِايبفِ  ٌگیجطیبى ًمسی

ًبلم ثَزى ثبظاض . ًمف زاقتِ ثبقٌس ؾْن ثبظاض ذبلزض تؼییي یه وِ هوىي اؾت ػَاهل زیگطی  وٌساضظیبة ثبیس تَجِ 

زض ثبظاض، اضظیبة ثبیس اثط  ٍیػُ جبیگبُثب  ییىی اظ هْوتطیي ػَاهل اظ ایي زؾت هی ثبقس. زض ٌّگبم اضظـ گصاضی ثطًس

 ثِ آى ثطًس وؿط وٌس. هطثًٌَبلم ثَزى ثبظاض ضا ثط جطیبى ًمسی قٌبؾبیی وطزُ ٍ اظ جطیبى ًمسی 

 .زض ًظط گطفتثبیس ضا ثطای حفظ ؾْن ثیكتط ثبظاض یب ضقس ؾطیؼتط زض ثبظاض  الظم عیٌِ ّبی زیگطّ، لیوت نطفِهبًٌس 

ًیع ّعیٌِ لیوت ضا ًیع زض ًظط گطفت. ثؼالٍُ ثبیس هعایبی نطفِ جَیی زض  نطفِس ضٍـ حجن ثبی نطفِزض اؾتفبزُ اظ ضٍـ 

 .ِ قَززض ًظط گطفت

 زٍش تمسین دزآهد .5.2.2.4

. ؾَز التهبزی هؼبزل اؾت ثب اؾتاضظـ فؼلی ثركی اظ ؾَز التهبزی لبثل اؾتٌبز ثِ ثطًس  ،اضظـ ثطًس ،ضٍـزض ایي 

اظ ثبیس وِ ثِ نَضت اضظـ ثبظاض ثیبى هی قَز. ؾپؽ  هَضز اؾتفبزُافعایف زض ؾطهبیِ یه ثؼس اظ ؾَز ػولیبتی ذبلم 

 هؼبزلًتبیج تحمیك ضفتبضی ثطای قٌبؾبیی ؾْن ثطًس زض افعایف زضآهسّب یب وبّف ّعیٌِ ّب اؾتفبزُ وطز. اضظـ ثطًس 

 .اؾت ثطًساظ اضظـ فؼلی ثركی اظ ؾَز التهبزی زض َی ػوط التهبزی هفیس ثبلی هبًسُ 



Lloyds tec                                      __________________________ ISO 10668:2010  

 

 چٌد دٍزُ ای هاشادزٍش دزآهدّای  .5.2.2.5

ولیِ ؾَزّبی اضظـ فؼلی جطیبى ًمسی ثبلی هبًسُ زض آیٌسُ ثؼس اظ وؿط  هؼبزل اؾت ثباضظـ ثطًس  ،ضٍـزض ایي 

 .قطوتزیگط ثطای ػولیبت يطٍضی ّبی  زاضایی

زض ایي ضٍـ ثبیس ّط گطٍُ اظ زاضایی ّبی  اؾتی ززاضایی ّبی ًبهكَْز هتؼسجطیبى ًمسی قطوت حبنل ظهبًیىِ 

 ًبهكَْز اضظـ گصاضی قًَس تب ثتَاى ّعیٌِ ؾطهبیِ هطثٌَ ثِ ّط وسام ضا هحبؾجِ وطز.

 تفاضلیزٍش جسیاى ًمدی  .5.2.2.6

. ثِ زؾت هی آیسوِ چٌیي ثطًسی ًساضز  هكبثِضٍـ جطیبى ًمسی حبنل اظ ثطًس اظ َطیك همبیؿِ ثب یه قطوت زض ایي 

. ًساقتِ ثبقسقٌبؾبیی وٌس وِ ثطًس  هكبثِ ػولیبتقطوتی ثب زض ػول هَلؼیتْبی ووی ٍجَز زاضز وِ وؿی ثتَاًس چٌیي 

 ایٌگًَِ. زض ٌّگبم اضظـ گصاضی ثطًس ٍ ّن اظ وبّف ّعیٌِ پسیس هی آیٌس هسآزضاظ َطیك افعایف  ّنجطیبًْبی ًمسی 

 طفتِ قًَس.زض ّعیٌِ ثبیس قٌبؾبیی ٍ زض ًظط گنطفِ جَیی ّب 

 تمَیت حك اهتیاشزٍش  .5.2.2.7

. ایي ضٍـ ثبیس اضظـ ثطًس ضا ثِ اؾتفبزُ وطز تمَیت حك اهتیبظًس هی تَاى اظ ضٍـ طثطای تؼییي جطیبى ًمسی حبنل اظ ث

توله وؿی وِ حك اهتیبظ ضا  ثِز ثب ایي فطو وِ ثطًس طفطٍـ حك اهتیبظ زض آیٌسُ اًساظُ گیطی وفؼلی نَضت اضظـ 

، اضظـ فؼلی فطٍـ حك اهتیبظی وِ اظ َطیك هبلىیت ایي ضٍـ. ثٌبثطایي اضظـ هحبؾجِ قسُ اظ َطیك زض ًوی آیس ذطز هی

 .وٌبض هی گصاضزثطًس ثِ زؾت هی آیس ضا 

هَافمتٌبهِ ّبی اػُبی حك  زض هَضزهَجَز اظ اَالػبت زض اضظـ گصاضی ثبیس هَضز اؾتفبزُ  اػُبی اهتیبظ ثطای تؼییي حك

اؾتفبزُ وطزُ ثطًس هیبى ٍاگصاض وٌٌسُ ٍ زضیبفت وٌٌسُ حك اهتیبظ  هٌبفغتمؿین هٌبؾت  ًیعٍ  هكبثِثطًسّبی اهتیبظ ثطای 

 .اؾتفبزُ وطزثطًس هَضز اضظـ گصاضی هكبثِ ثطًسّبیی ثب هكرهبت ٍ اًساظُ ثبیس اظ تب حس هوىي  ٍ آًْب ضا وبهال تحلیل وطز.

 تعییي هتغیسّای هالی .5.2.3

 تعییي ًسخ تٌصیل .5.2.3.1

 ثبیس زض ًطخ تٌعیل زض ًظط گطفتِ قَز. ًسزضآهس، ضیؿىْبیی وِ تب وٌَى زض جطیبًْبی ًمسی آیٌسُ هٌؼىؽ ًكسُ ازض ضٍـ 

اظ ًعخ تٌعیل هَضز اؾتفبزُ ثطای ػوَهب ثبیس ضا ثطای تٌعیل جطیبًْبی ًمسی پیف ثیٌی قسُ زض آیٌسُ هَضز اؾتفبزُ ًطخ 

(. اظ آًجبیی وِ WACCّعیٌِ ؾطهبیِ )هیبًگیي هَظٍى یؼٌی  زثِ زؾت آٍض قطوتتٌعیل جطیبًْبی ًمسی حبنل اظ ول 

 س.ثبقًیع ضیؿىْبی ٍیػُ ثطًس ًكبى زٌّسُ یه قطوت هجوَػِ ای اظ زاضایی ّب ٍ تؼْسات اؾت، ًطخ تٌعیل ثبیس 

زض هَالؼی ٍ لبًًَی ثبیس زض ًطخ تٌعیل زض ًظط گطفتِ قَز هگط  ی، ضفتبضضیضیؿىْبی ثبظا ًظیط ذبل قطوتثطذی ػَاهل 

 زاضایی زض ًظط گطفتِ قسُ ثبقس.پیف ثیٌی قسُ ثطای وِ نطاحتب زض پیف ثیٌی جطیبى ًمسی یب ََل ػوط 

 عوس التصادی هفید .5.2.3.2
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ػوط التهبزی هفیس یه ثطًس ثبیس گطایف ػوَهی ثطًسّب زض نٌؼتی وِ ثطًس زض ثطای تؼییي زض اؾتفبزُ اظ ضٍیىطز زضآهس، 

اضظـ گصاضی ًجبیس اظ ػوط التهبزی هفیس ثبلی هبًسُ زٍضُ پیف ثیٌی هَضز اؾتفبزُ زض . ِ قَزطفتآى حًَض زاضز زض ًظط گ

 اظ ثطًس فطاتط ضٍز.

 هوىي اؾت ثطًسی ػوط التهبزی هفیس ًبهحسٍزی زاقتِ ثبقس. تصوط 

 هالحظات هالیاتی .5.2.3.3

 ًسخ هالیات .5.2.3.3.1

 .هبلیبت ضا وؿط وطزجطیبًْبی ًمسی زض ضٍیىطز زضآهس ثبیس زض هحبؾجِ 

 (TAB)هصیت استْالن هالیات  .5.2.3.3.2

 لعٍمزض ٌّگبم اضظـ گصاضی ثطًس، تبثیط نطفِ جَیی هبلیبتی اظ َطیك اؾتْالن ثبیس زض ًظط گطفتِ قسُ ٍ زض نَضت 

 هحبؾجِ قَز.

ٍ یب ذیط ٍ زض طفتِ وِ آیب اضظـ، نطفِ جَیی ّبی هبلیبتی ضا زض ثط گ وبهال ًكبى زٌّسگعاضقْبی اضظـ گصاضی ثبیس 

 ز آًطا جساگبًِ ًكبى زّس.نَضت وبضثط

 بلٌد هدتدز ًسخ زضد  .5.2.3.4

زض ثلٌس هست اضظـ  هَضز اًتظبضزض ضٍـ زضآهس، زٍضُ فطاتط اظ پیف ثیٌی ّبی هكرم قسُ ثبیس ثب اؾتفبزُ اظ ًطخ ضقس 

 گصاضی قَز. ًطخ ضقس ثبیس ثط انَل التهبزی لبثل تَجیِ ثٌب قسُ ثبقس.

 زٍیکسد باشاز .5.3

 تطسیح زٍیکسد باشاز .5.3.1

هَيَع اضظـ گصاضی چِ  هكبثِوِ زیگط ذطیساضاى زض ثبظاض ثبثت زاضایی ى اؾت آضٍیىطز ایي هجٌبی اًساظُ گیطی اضظـ زض 

 همساض پطزاذتِ اًس.

پطزاذتی ثطای ثطًسّبی  ثْبیپیف ثیٌی وطز. زازُ ّبی هطثٌَ ثِ  ضالیوت فطٍـ ثطًس ثتَاى ضٍیىطز ثبیس ایي  ثب ووه

ثطًسّبی ثطای تفبٍتْبی هیبى آى زاضایی ّب ٍ ثطًس هَضز تحلیل ججطاى گطزز. ثب تؼسیلْبیی هكبثِ ثبیس جوغ آٍضی گطزز ٍ 

 .ثحث اػوبل وطز جوغ ثطًس هَضزهحبؾجِ قَز. آى يطایت ضا ثِ  ثبیس يطایجی ثط هجٌبی لیوت ذطیس آًْب هكبثِ

 فادُ اش زٍیکسد باشازهالحظات هسبَط بِ است .5.3.2

ثطای همبیؿِ ثبیس ذهَنیبت هكبثِ ثطًس هَضز اضظـ یبثی ضا زاقتِ ثبقٌس هٌترت زض اؾتفبزُ اظ ضٍیىطز ثبظاض، ثطًسّبی 

 ًظیط لسضت ثطًس، وبالّب ٍ ذسهبت یب هَلؼیت لبًًَی ٍ التهبزی.

 اًجبم قسُ اظ ًظط ظهبًی ثِ تبضید اضظـ هَيَع اضظـ گصاضی ًعزیه ثبقٌس. تطاوٌكْبیثطای همبیؿِ ثبیس 
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وِ لیوت ٍالؼی هصاوطُ قسُ تَؾٍ َطفْبی هؿتمل زض یه تطاوٌف  طفتاضظـ گصاضی ثبیس ایي حمیمت ضا زض ًظط گزض 

 ًجبقس. هكبّسُهوىي اؾت ثیبًگط اضظقْبی اؾتطاتػیه ٍ ّن افعایی ّبیی ثبقس وِ تَؾٍ هبله فؼلی لبثل 

ثؼالٍُ ٍلتی زازُ ّب هكرم اؾت.  ونتؼساز تطاوٌكْبی هطثٌَ ثِ یه ثطًس ثِ ػٌَاى یه زاضایی جساگبًِ ثؿیبض  تصوط

، هكرهبت ثطًس هَضز اضظـ گصاضی هوىي اؾت ثب هكرهبت ًوًَِ ّبی ووی وِ فطٍذتِ قسُ اًس ثؿیبض هتفبٍت ّؿتٌس

 ثبقس.

 زٍیکسد ّصیٌِ .5.4

 تطسیح زٍیکسد ّصیٌِ .5.4.1

اضظـ یه ثطًس ثط هجٌبی ّعیٌِ ّبیی وِ ثطای ایجبز آى ثطًس نَضت گطفتِ یب ّعیٌِ جبیگعیٌی یب ذلك هجسز  ،ضٍیىطزض ایي ز

 ز.قَهی گیطی آى اًساظُ 

ایي ضٍیىطز ثط ایي فطو اؾتَاض اؾت وِ یه ؾطهبیِ گصاض هحتبٌ هجلغی ثیف اظ هیعاى الظم ثطای جبیگعیٌی یب  تصوط 

 ثطای آى ًوی پطزاظز.ذلك هجسز یه ثطًس 

ّعیٌِ ٍالؼی ؾطهبیِ گصاضی قسُ زض ثطًس قبهل توبم ّعیٌِ ّبی ایجبز ٍ حوبیت اظ ثطًس تب تبضید اضظـ هی ثبقس. ّعیٌِ 

ثِ لیوتی ٍالؼی زض تبضید تجعیِ ٍ تحلیل اضظـ گصاضی ضا زض  ثب ّوبى وبضثطیجبیگعیٌی ثطًس ثبیس ّعیٌِ ایجبز یه ثطًس هكبثِ 

عیٌِ تَلیس هجسز ثیبًگط ّعیٌِ ایجبز هجسز یه ثطًس هكبثِ زض تبضید اضظـ هی ثبقس ٍ ثبیس تؼسیل گطزز تب ثط گیطز. ّ

 .ذؿبضتْبی احتوبلی آگبّی ٍ لسضت ضا زض ثط گیطز

 هالحظات استفادُ اش زٍیکسد ّصیٌِ .5.4.2

ظهبى اؾتفبزُ اظ ضٍیىطز ّعیٌِ، ثبیس ثیي ّعیٌِ ّبی لجلی ٍ آگبّی اظ ثطًسی وِ تَؾٍ آى ّعیٌِ ایجبز هی قَز همبیؿِ ای 

 هیبى پَل نطف قسُ ٍ اضظـ ضاثُِ ای ٍجَز زاضز. ّویكِوِ  تهَض وطزنَضت ثگیطز. ًجبیس 

ٍ ظطفیت وؿت زضآهس قطوت زض آیٌسُ ضا زض  اؾتَاض اؾتگصقتِ ًگط ّعیٌِ اغلت ثط هجٌبی زازُ ّبی  یىطزضٍ تصوط 

 ًظط ًوی گیطز.

ظهبًی ثبیس اظ ضٍیىطز ّعیٌِ اؾتفبزُ وطز وِ زیگط ضٍیىطزّبی اضظـ گصاضی لبثل اؾتفبزُ ًیؿتٌس ٍ زازُ ّبی لبثل اػتوبزی 

 ثطای ترویي ّعیٌِ ٍجَز زاضز.

 ثِ زؾت آهسُ اظ َطیك زیگط ضٍقْب اؾتفبزُ وطز.اظ ضٍیىطز ّعیٌِ هی تَاى ثطای اضظیبثی ؾبظگبضی ٍ هؼمَلیت اضظقْبی 

 ٍزٍدیْای ضسٍزی ازشش گرازی .6

 باشاز هستبط با ٍ  دادُ ّای هالی .6.1

زضثبضُ حجن ثبظاض، اضظـ، حبقیِ ثبیس ثِ تحلیل ثطای اضظیبثی ثبظاضی وِ ثطًس زض آى فؼبلیت هی وٌس )هبًٌس اًساظُ، ضًٍسّب( 

اضظیبة ثبیس اَویٌبى حبنل وٌس وِ ًتبیج ایي تحلیل زض اضظـ گصاضی  .ذتپطزاؾَز ٍ وبًبلْبی فؼلی ٍ پیف ثیٌی قسُ 

 هٌؼىؽ هی قَز.
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 زض اضظیبثی ثبیس اظ ثطآٍضز توبم زازُ ّبی هبلی هطتجٍ اؾتفبزُ وطز.

 جٌبِ ّای زفتازی .6.2

 زابطِ با جٌبِ ّای هالی .6.2.1

ثط اؾبؼ تحلیل جٌجِ ّبی ضفتبضی  اضظـ گصاضی ثبیسانلی ٍ فطيیبت هْن ثطای اضظیبثی اضظـ ثطًس، پبضاهتطّبی هبلی 

 ثطًس تؼسیل قَز.

اضظیبثی ضیؿه هطثٌَ ثطای ٍ  آىتحلیل جٌجِ ّبی ضفتبضی ثطًس ثطای تؼییي ؾْن هبلی لبثل اؾتٌبز ثِ  اظ زض ضٍیىطز زضآهس

 .اؾتفبزُ وطزتؼییي ًطخ تٌعیل ثبیس  جْتثِ ثطًس 

 ي يطایت هٌبؾت الظم اؾت.زض ایي ضٍـ تحلیل ضفتبضی جٌجِ ّبی یه ثطًس ثطای تؼیی

 ثْطُ هٌسیزض ٌّگبم اؾتفبزُ اظ ضٍیىطز ّعیٌِ، تجعیِ ٍ تحلیل جٌجِ ّبی ضفتبضی ثطای تؼییي ّعیٌِ ایجبز یه ثطًس ثب 

 هؼبزل ثبیس نَضت پصیطز.

 هالحظات عوَهی .6.2.2

ثطًس  ًمفزی وِ هی تَاى اظ ٍ توبم هعایبی التهب اُ ّبی اضظـ آفطیٌی ثطًس ثپطزاظزضاضظـ گصاضی ثطًس ثبیس هؿتمیوب ثِ 

 زض زل قطوت زاضای ثطًس زض ًظط ثگیطز.

زض هیبى ؾْبهساضاى ًْفتِ اؾت. هؼبًی ّوطاُ هی تَاًس ثِ  زض هؼٌی )هؼبًی( زاضاییثرف انلی اضظـ ثطًس  تصوط 

 اؾتفبزُ اظ ثطًس ثطای همبنس هرتلف هحسٍز قسُ ٍ یب اظ آى فطاتط ضٍز.

 ظیط: هَاضزػَایس التهبزی هرتلفی اظ یه ثطًس حبنل هی قًَس هبًٌس 

a)  ٍ هی قَز.  بتزض اضتجبَثبػث افعایف وبضایی گكتِ ٍ ثٌبثطایي  ضتجبَیپیبهْبی اتجبزل ثْتط ثطًس ثبػث قٌبذت ثْتط

 وبضایی زض اضتجبَبت ثِ ؾَزآٍضی قطوت زاضای ثطًس ووه هی وٌس.

b) تبثیط هثجتی ثط ضفتبض ذطیس  اّویت زاقتِ ثبقسهی وٌس وِ ٍلتی ایي توبیع  ثطًس ثِ توبیع هحهَل ٍ ذسهبت ووه

 .ذَاّس قس جطهكتطی هی گصاضز. توبیع نحیح هٌجط ثِ ایجبز ثطتطی هی قَز وِ زض ًْبیت ثِ ضقس هبلی هٌ

c)  آیٌسُ ثطًس ثِ جصة یب اثمبی هكتطیبى ٍ زض ًتیجِ ثِ زٍام قطوت ووه هی وٌس. ثطًسّب تًویي وٌٌسُ تمبيب زض

 ّؿتٌس ٍ زض ًتیجِ ضیؿىْبی ػولیبتی قطوت ضا وبّف هی زٌّس.

 تعییي هَلعیت بسًد .6.2.3

 ز.ضا ثبیس اضظیبثی ًوَهَلسّبی اضظـ ثطًس  ٍ هَلؼیت ثطًس زض ثبظاض

ٍ ثٌبثطایي هَجت  اؾتهَفمیتف زض آیٌسُ تؼییي وٌٌسُ ؾْبهساضاى زض ضاثُِ ثب ثطًس  تفىطات هٌُمی یب احؿبؼ تصوط

ضا تكىیل ًمف ثطًسّب ٍ ایجبز تؼْس ًؿت ثِ ثطًس  اؾبؼ ،ضٍاثٍیب افعایف اضظـ ٍ یب ّط زٍ هی قَز. ایي  حفظ اضظـ آى

وِ هٌجط ثِ ذطیس هساٍم ٍ ظطفیت ایي ثطًسّب ثِ جصة لیوت ثیكتط هی گطزز. زض ًتیجِ اضظیبثی اضظـ یه  هی زٌّس
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اؾتٌجبٌ شی ًفؼبى زضثبضُ ثطًس زض همبیؿِ ثب ضلجب ثی  ثطًس ٍ ضیؿىْبی ٍیػُ آى زض ول ثسٍى اضظیبثی جبهغ ٍ هبّطاًِ اظ

 هؼٌی ذَاّس ثَز.

 لدزت بسًد .6.2.4

یٌسُ ثبیس زض هیبى گطٍُ ّبی شی ًفغ هطتجٍ تجعیِ ٍ تحلیل آثِ هٌظَض ترویي هیعاى حجن فطٍـ، زضآهس ٍ ضیؿىْب زض 

 لسضت ثطًس نَضت گطفتِ ٍ زض اضظیبثی هٌؼىؽ قَز.

، زاًف، ٍیػگیْبی اؾتٌجبَیای زضن لسضت ثطًس اؾتفبزُ هی قًَس قبهل آگبّی، هؼیبضّبیی وِ هؼوَال ثط  1تصوط 

 ٍ تؼْس هی ثبقس.گطایف 

ثِ ثطًس زیگط  یلسضت ثطًس وِ ثطای اضظـ گصاضی هَجَز هی ثبقٌس اظ ثطًسزازُ ّبی هطثٌَ ثِ ویفیت ٍ وویت   2تصوط 

 وبهال هتفبٍت اؾت

تبثیط تغییطات زض ضفتبض ههطف وٌٌسُ ٍ ضًٍسّب، ؾطهبیِ گصاضی ثط ضٍی ثطًس،  لسضت ثطًس هوىي اؾت وبهال تحت  3تصوط 

 فؼبلیت ضلبثتی ٍ ثطًبهِ ّبی حوبیتی اظ ًكبى ّبی تجبضی ثبقس

 تاثیس بس زٍی تماضا .6.2.5

ٌسُ تكطیح وٌ اضتجبٌ ثب ثطًس. اضظیبثی قَزٍ هحیٍ ثرف  آىثطًس زض ثبظاض ٍیػُ ثب  اضتجبٌزض ّط اضظـ گصاضی ثطًس ثبیس 

ثطای نٌؼت ثب هكرهِ ّبی اضتجبٌ ثب ثطًس ًفَشی اؾت وِ ثطًس ثط تهوین ذطیس زض گطٍُ ّسف زض ثبظاض هی گصاضز. تطویت 

 ثطًس چِ همساض اضظقی اظ اضظـ ول ضا تكىیل هی زّس. وِقطوت تؼییي هی وٌس 

 هی قَز.ًكبى هی زّس وِ چِ همساض اظ جطیبى ًمسیٌگی ول ثِ ثطًس هطثٌَ ایي اَالػبت  تصوط 

زض ًظط گطفت. ثٌبثطایي ثطآٍضزّبیی اظ ثبیس ضا ّن زض اضتجبٌ ثب ٍيؼیت جبضی ٍ ّن ٍيؼیت آیٌسُ ثطًس ثطًس اضتجبٌ ثب 

 آیٌسُ زض ثبظاض یب ثرف هَضز ثطضؾی ثبیس زض اضظیبثی ٍجَز زاقتِ ثبقس. اضتجبٌ ثب ثطًس زضتغییطات )ضقس یب افت( زض 

 جٌبِ ّای لاًًَی .6.3

 لاًًَی ازشیابی حوایت .6.3.1

 :گطززهكرم ٍ هَاضز ظیط قَز  ثطآٍضزثبیس ثطًس اظ لبًًَی  ْبیحوبیتهیعاى   ،اضظیبثیزض 

 ّط وسام اظ حمَق لبًًَی وِ اظ ثطًس حوبیت هی وٌٌس 

 ٍ هبله لبًًَی ّط وسام اظ آى حمَق لبًًَی؛ 

 پبضاهتطّبی لبًًَی وِ تبثیط هٌفی یب هثجتی ثط اضظـ ثطًس هی گصاضًس 

اظ ثطًس هی هطتجٍ لًبیی  هحىوِ ّبییه ثرف هْن اظ اضظـ گصاضی ثطًس اضظیبثی حوبیت لبًًَی اؾت وِ زض   1تصوط 

ظیطا اجبظُ هی زّس وِ هبله ثطًس اظ ؾیؿتوْبی ضؾوی  گطززاضظـ ثطًس هی اَالع ضؾبًی ثبػث قَز. حوبیت لبًًَی 

 زُ ٍ اًحهبض ثِ ٍجَز آٍضز.لبًًَی اؾتفبزُ وطزُ ٍ اقربل زیگط ضا اظ اؾتفبزُ اظ آى هٌغ ًوَ
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حمَق لبًًَی وِ ثطای حوبیت جٌجِ ّبی یه ثطًس ٍجَز زاضز ثیي ؾیؿتوْبی لبًًَی فطق هی وٌس. ثب ثطذی   2تصوط 

ًَی وِ اظ ثطًس حوبیت هی وٌس تٌْب زض ؾُح ًاؾتثٌبئبت وَچه )هبًٌس ؾیؿتن ػالهت تجبضی اتحبزیِ اضٍپب(، حمَق لب

 هلی ٍجَز زاضز.

 ی کِ باید ازشش گرازی ضًَدحمَق لاًًَ .6.3.2

 کلیات .6.3.2.1

 یه تجعیِ ٍ تحلیل زض لبلت لَاًیي زاذلی ثبیس ثِ ػٌَاى یه جعء يطٍضی زض اضظـ گصاضی ثطًس ٍجَز زاقتِ ثبقس.

 .ثبیس هكرم قًَسحمَق لبًًَی هطتجٍ ثب ثطًس ٍ هبلىیت ثطًس 

ػالهتْبی تجبضی ثجت قسُ ّؿتٌس. الجتِ زیگط حمَق لبًًَی  ،ثِ ََض ػوَهی هْوتطیي قىل اظ حوبیت لبًًَی تصوط 

حوبیت هی وٌٌس. هثبلْبیی اظ ایي زؾت ػجبضتٌس اظ حمَق  جٌجِ ّبی ثطًسًیع هوىي اؾت ٍجَز زاقتِ ثبقٌس وِ اظ 

ثجت حوبیت اظ اؾبهی تجبضی، ػالهتْبی تجبضی ثجت ًكسُ ثط هجٌبی اؾتفبزُ، حمَق حوبیت اظ َطاحی ّبی ثجت قسُ ٍ 

چٌیي ًكسُ، حمَق حوبیت اظ وبضّبی زاضای وپی ضایت ٍ حمَق جلَگیطی اظ ضفتبض ًبجَاًوطزاًِ، فطیجٌسُ یب يس ضلبثت. 

ثبقٌس ٍ زیگط لَاًیي هلی ًیع ػالٍُ ثط ایي هثبلْب ٍجَز وبضثطز زاقتِ ًیؿت وِ ّوِ ایي حمَق لبًًَی زض توبم ثبظاضّب 

 زاضز.

 هالکیت .6.3.2.2

 ثبیس تٌْب لبثل اؾتٌبز ثِ هبله حمَق لبًًَی ثبقسگصاضی ثطًس ضظـ تؼییي قسُ زض اضظـ ا

 تعییي حمَق لاًًَی .6.3.2.3

 لَاًیي هطتجٍ هلی ٍ هٌُمِ ای تؼییي قًَس. هُبثكحمَق لبًًَی ثبیس 

لبًًَی  آیس. حمَق لبًًَی یب ثِ نَضت یه حك پسیس هییه حك لبًًَی اظ َطیك ثجت، اؾتفبزُ یب لبًًَگصاضی  تصوط 

 .ٍجَز زاضًسیب ثِ نَضت هجوَػِ ای اظ حمَق لبًًَی  هٌحهط ثِ فطز

 حمَق لاًًَی اش طسیك ثبت .6.3.2.4

ّوچٌبًىِ ٍ  للوطٍ/للوطٍّبییػالهت/ػالهتْب، وبال یب ذسهبت ٍ  ثِ نَضتحمَق لبًًَی ثِ زؾت آهسُ اظ َطیك ثجت ثبیس 

 .تؼطیف قًَس زض ؾٌس یب اؾٌبز ثجت هی آیٌس

 ا حمَق بالمَُ لاًًَی یا ّس دٍ کِ اش طسیك استفادُ بِ دست هی آیدحمَق لاًًَی ی .6.3.2.5

حمَق ثِ زؾت آهسُ اظ َطیك اؾتفبزُ زض تُبثك ثب لبًَى هلی یب هٌُمِ ای ثبظاض  قٌبذتللوطٍ اؾتفبزُ ٍ ثب زض ًظط گطفتي 

 ضا هطتجٍ زض ًظط ثگیطًس.ثبیس تؼطیف قًَس 
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 پازاهتسّای لاًًَی هَثس بس ازشش بسًد .6.3.2.6

 زض ًظط ثگیطز قبهل:ضا اضظیبثی ثبیس توبم پبضاهتطّبی لبًًَی وِ ثِ ََض هٌفی یب هثجت ثط اضظـ ثطًس هَثطًس 

a) توبیع 

b) )زاهٌِ وبضثطز/ زاهٌِ ثجت )للوطٍ، وبال یب ذسهبت 

c) ُهیعاى اؾتفبز 

d) قْطت / هیعاى قٌبذتِ قسُ ثَزى ثطًس 

e)  ،هبله ثطای ثِ اجطا گصاقتي حمَق لبًًَییب توبیل ٍ/ٍ تَاًبیی  وبّف تَاىضیؿه اثُبل، اٍلَیت 

پبضاهتطّبی لبًًَی ثِ تُبثك هیبى حمَق لبًًَی ثطًس ٍ ثبظاضی وِ زض آى وبض هی وٌس ثؿتگی زاضز. ایي پبضاهتطّب   1تصوط 

 تؼطیف وٌٌسُ ضٍاثٍ ثیي حمَق لبًًَی ٍ اؾتٌجبٌ ثبظاض ّؿتٌس.

 ًتظبض فؼلی اظ ثطًس ٍ زض ًتیجِ اضظـ آى تبثیط ثگصاضزحمَق قرم ثبلث هی تَاًس ثط وبضثطز هَضز ا  2تصوط 

 استفادُ اش دادُ ّا ٍ فسضیات کیفی ٍ جوع آٍزی .6.3.2.7

لبثل اػتوبز ثطای اضظـ گصاضی ثطًس ثِ زؾت آهسُ اؾت. ایي اهط قبهل ّبی اضظیبة ثبیس اَویٌبى حبنل وٌس وِ زازُ 

، ؾبظگبضی ٍ هطتجٍ ثَزىزیگط هی ثبقس. اضظیبة ثبیس ثِ اضظیبثی وبهل هٌبؾت زازُ ّبی هَجَز اظ هبله ثطًس ٍ اقربل 

 وفبیت توبم زازُ ّب ٍ فطيیبت هَضز اؾتفبزُ ثپطزاظز.

 گصازش دّی .7

 ّط گعاضـ زّی ثطًس ثبیس ثِ ٍيَح هَاضز ظیط ضا گعاضـ وٌس:

a) هَلؼیت ٍ ٍيؼیت اضظیبة 

b) ّسف اظ اضظیبثی 

c) قٌبؾبیی ثطًس هَضز ثحث 

d) ثب ثطًسی وِ اضظـ گصاضی قسُ اًسزاضایی ّبی هطتج ٍ 

e) هربَجیي یب قًٌَسگبى هَضز هربَت 

f) هؼیبض اضظـ 

g) ُضٍیىطزّب ٍ ضٍقْبی هَضز اؾتفبز 

h) تبضید اضظـ گصاضی 

i) تبضید اضظـ 

j) ًتیجِ اضظـ گصاضی هبزی ثطًس 

k) ُهٌبثغ زازُ هَضز اؾتفبز 



Lloyds tec                                      __________________________ ISO 10668:2010  

 
l) حمَق لبًًَی، جٌجِ ّبی ضفتبضی ٍ تجعیِ ٍ تحلیل هبلی ثطضؾی 

m)  ٍ حؿبؾیتْبی اؾبؾیفطيیبت 

n) هحسٍزیتْب 

 استمالل .8

اضظیبة ثبیس لًبٍت زلیك ٍ حطفِ ای اًجبم زّس تب اؾتمالل ٍ ثی َطفی زض زؾتیبثی ثِ ًظط زضثبضُ اضظـ یبثی ضا حفظ 

 ًوبیس.


