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هقبم تصَیت کٌٌذُ :سئیغ ّیئت هذیشُ ٍ هذیش ػبهل
دسیبفت کٌٌذُ گبى ػٌذ جْت اجشا:
 .1هؼبًٍت ّبی  :پـتیجبًی ٍهٌبثغ اًؼبًی ثش ثْشثشداسی  /عشح ٍ تَػؼِ
 .2اداسات  :آهبس ٍ فٌبٍسی اعالػبت  /اهَس حقَقی ٍ قشاسدادّب ٍسػیذگی ثِ ؿکبیبت  /هبلی ٍ ریحؼبثی /
حشاػت ٍ اهَس هحشهبًِ  /سٍاثظ ػوَهی  /خذهبت هـتشکیي ٍ دساهذ
 .3گشٍُ  :تحقیقبت ٍ فٌبٍسی
 .4هذیشیت ّبی اهَس آثفبس ؿْشػتبًْب
اػٌبد هشتجظ :
 ًظبم ًبهِ آهبس ٍ اعالػبت ٍصاست ًیشٍ تبسیخ 87/10/1 ثشًبهِ هلی آهبس کـَس تبسیخ  84/4/8ؿَسای ػبلی آهبس ایشاىً -ظبم ًبهِ آهبسی کـَس تبسیخ هصَة تبسیخ 79/12/22ؿَسای ػبلی آهبس ایشاى
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مقدمه
اهشٍصُ اّویت سٍصافضٍى آهبس ٍ اعالػبت ٍثِ ػٌَاى پیؾ ًیبص کلیِ تصوین گیشی ّب ػیبػت گزاسی ّب ٍ ثشًبهِ سیضی ّب ثش کؼی
پَؿیذُ ًیؼت  .ایي ًقؾ ٍ قبثلیت ّبی اى دس ػصشاعالػبت ثِ قذسی ثذیْی اػت کِ ًظبم آهبسی ٍ ػبهبًِ ّبی اعالػبتی آًْب ًِ
تٌْب اصؿبخص ّبی تَػؼِ یبفتگی ثِ ؿوبس هیشٍد ثلکِ دس اختیبس ًذاؿتي آهبس ٍ اعالػبت کبفی صحیح ٍ ثٌْگبم اتخبر ػیبػت
ّبی هَثش ٍ ثشًبهِ سیضی ّبی تَػؼِ ای ًبهوکي هی گشداًذ .ثشهجٌبی ایي ًگشؽ ًقؾ ٍجبیگبُ ًظبم آهبس ٍاعالػبت ٍ اًؼجبم اى
دستَػؼِ صٌؼت اة سٍػتبیی اػتبى اص اّویت ٍ حؼبػیت غیشقبثل اًکبسی ثشخَسداسهی گشدد.
ثشایي اػبع ٍ ثبتَجِ ثِ اّویت تذٍیي ًظبم ًبهِ آهبس ٍ اعالػبت ٍثشاػبع ًظبم ًبهِ آهبس ٍصاست ًیشٍ ٍثشًبهِ هلی آهبس کـَس ٍ
قبًَى هشکض آهبس ایشاى تْیِ ًظبم ًبهِ ٍثشًبهِ آهبسی ؿشکت ثِ هٌظَس ػبهبى دّی ًٍظبم هٌذ کشدى فشایٌذ تَلیذ ٍ خذهبت آهبسی
ثشای اػتفبُ هذیشاى ٍ ػبیشکبسثشاى اص ًتبیج دادُ ّب دس تصوین ػبصی آیٌذُ ضشٍستی ٍ اجتٌبة ًبپزیش اػت
ایي اهش هَجت ؿذ تب ایي ًظبم ًبهِ تذٍیي ٍجْت اجشا ثِ کلیِ ٍاحذّبی ؿشکت اثالؽ گشدد.
 - 1اّذاف
 - 1- 1استقبی فشٌّگ آهبسی ٍافضایؾ اػتوبد ٍ ثبٍس ػوَهی ًؼجت ثِ آهبس ّبی اسایِ ؿذُ
 - 2- 1ثشسػی ػبصهبًذّی ًظبم هٌذ ًوَدى ٍ سفغ تٌگٌبّبی فؼبلیت آهبسی
 - 3- 1اػتبًذاس ػبصی هفبّین ٍ ػبهبًِ ّبی آهبسی
 - 4- 1ثْیٌِ ػبصی فشایٌذ تَلیذ پشداصؽ ٍ اعالع سػبًی جبهغ صحیح ٍثٌْگبم آهبس ثبتبکیذ ثش فٌبٍسی ّب ًَیي اعالػبت ٍ
استجبعبت)(ICT
 -2هحذٍدُ اجشا
کلیِ هؼبًٍت ّب اداسات ٍ گشٍُ ّبی ػتبدی ؿؼت ٍ هذیشیت اهَس آثفبس ؿْشػتبى ّب
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 - 3هؼئَلیت ّب
 -3-1هؼئَلیت اجشای ایي ًظبم ًبهِ دس هؼبًٍت ّبی ؿشکت ثش ػْذُ هؼبًٍیي ٍ دس اداسات ٍ گشٍّْبی ػتبدی ثشػْذُ
سٍػبی آًْب ٍدساهَس ؿؼت ثش ػْذُ هذیشاى آًْب هی ثبؿذ.
 -3-2هؼئَلیت ًظبست ثش حؼي اجشای ایي ًظبم ًبهِ ثب سئیغ اداسُ آهبس ٍ فٌبٍسی اعالػبت هی ثبؿذ.
-4اصَل ٍ ػبختبس
-4-1تؼبسیف ٍ هفبّین
ثِ هٌظَس ثشداؿت یکؼبى اص ٍاطُ ّب ٍاصغالحبت کلیذی ثِ کبس سفتِ دسایي ًظبم ًبهِ ٍهفبّین آًْب دسصیش اسایِ هی ؿَد.
 -4-1-1آهبسّبی سػوی اعالػبت ػذدی اػت کِ تَػظ ٍاحذّبی هختف ؿشکت ثِ هٌظَس اػتفبدُ دساهَس هذیشیتی ػیبػت
گضاسی ،ثشًبهِ سیضی پظٍّـی ٍ اعالع سػبًی دسهَسد ٍضؼیت ػوَهی ؿشکت تَلیذ ٍ هٌتـش هی ؿَد.
 -4-1-2آهبس ّبی ثجتی
آهبسّبی ثجتی آهبسّبیی ّؼتٌذ کِ دس حیي ػولیبت جبسی ٍ سٍصهشُ ؿشکت ثِ دػت هی آیٌذ.
 -4-1-3قلن آهبسی
صفت تؼشیف ؿذُ یبعجقِ ثٌذی ؿذُ هَضَع هَسد آهبسگیشی اػت کِ ثتَاًذ دس قبلت جذاٍل آهبسی هؼیٌی جبی گیشد.
 -4-1-4حَصُ ّبی ؿشکت آثفبسخشاػبى جٌَثی
هٌظَس اص حَصُ ّبی ؿشکت ػجبستؼت اص :
 ػغح یک ( ػغح تخصصی )  :هؼبًٍت ّب ٍاداسات ٍ گشٍّْبی ػتبدی -ػغح دٍ ( ػغح ػولیبتی )  :هذیشیت اهَس آثفبس ؿْشػتبى ّب
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 -4-1-5عشح ّبی غیشػبصُ ای
ثِ عشح ّبیی دس حَصُ هذیشیت پظٍّـی آهَصؿی هٌبثغ اًؼبًی فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت ٍ ...کِ غیشػوشاًی
ّؼتٌذ عشح ّبی غیشػبصُ ای هی گَیٌذ.
 -4-1-6ػبهبًذّی آهبسی
ػبهبًذّی آهبسی فشایٌذی اػت کِ ثب ّذف استقبی کوی ٍ کیفی آهبسّب ثِ ثْجَد ٍ یب ایجبدػیؼتن هغلَة ثجت اًتقبل ٍ پشداصؽ
دادّْبی ثجتی هی پشداصد.
 -4-1-7ػبهبًذّی آهبسی
هٌظَس کلیِ ػولیبت تَلیذ آهبسی ؿبهل ًیبص ػٌجی تؼشیف هفبّین اقالم آهبسی عشاحی ٍتصَیت فشهْبی آهبسی
جوغ اٍسی اعالػبت دػتِ ثٌذی صحت ػٌجی تحلیل ٍاؿبػِ اى ثِ گشٍُ ّبی هخبعت اػت.
 -4-1-8فشٌّگ آهبسی
فشٌّگ آهبسی هجوَػِ ًگشؽ ٍثبٍسػوَهی اص آهبس چگًَگی تَلیذ ًـش دػت یبثی ٍثِ کبسگیشی اعالػبت آهبسی
دسجبهؼِ اػت .
 -4-1-9فؼبلیت آهبسی
فؼبلیت آهبسی ّشگًَِ فؼبلیت هشتجظ ثب تبهیي ًیبصّبی آهبسّبی سػوی ؿشکت ؿبهل ػیبػت گضاسی  ،ثشًبهِ سیضی ،آهَصؽ
پظٍّؾ ،تَلیذً ،ظبست  ،اسصیبثی ،اعالع سػبًی ٍتحلیل اػت.
 -4-1-10هجشاّبی آهبسی
هٌظَس اص هجشای آهبسی هؼئَلیي ری سثظ دس حَصُ ّبی ؿشکت اػت کِ صالحیت اسائِ دادُ ّبی آهبسی قبثل اػتٌبد ٍاػتوبد سا
دس حَصُ ّبی هتجَع خَد داسًذ.
ً -4-1-11ظبم آهبسی
ًظبم آهبسی ػجبستؼت اص هجوَػِ ای اص ػبصٍکبسّبػیبػتگضاسی ّب ثشًبهِ سیضی ّب ثشًبهِ سیضیْب سٍاثظ ٍٍظبیف اجضا اصَل
ٍقَاًیي ٍهقشسات ّشػبصهبى دس کلیِ فؼبلیت ّبی آهبسی ثِ ًحَی کِ کلیِ ػغَح ایي ػبصهبى اصاثتذای تَلیذ"یک قلن آهبسی"
تب آخشیي هشحلِ فشایٌذ تَلیذ آهبسی کِ "اًتـبس"اػت سادسثگیشد.
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 -4-1-12عشح ّبی آهبسی
عشح ّبی آهبسگیشی ًوًَِ ای ٍػشؿوبسی کِ عشاحی اجشا(تجلیغبت جزة ًیشٍ اهَصؽ ػولیبت هیذاًی ) اػتخشاج اًتـبس ًتبیج
ٍاعالع سػبًی سادس ثش هیگیشد.
ٍ -4-1-13احذّبی تخصصی
هٌظَس ٍاحذّبیی اص حَصُ ّبی ؿشکت ّؼتٌذ کِ ًیبصّبی آهبسی ٍتَلیذآهبسدس اى ثخؾ ّب صَست هیگشد.
 -4-1-14ػبهبًِ ّبی اعالػبتی – ػولیبتی
هجوَػِ ای اص هٌبثغ اعالػبتی ٍٍػبیل ػبصهبى یبفتِ ثشای جوغ اٍسی رخیشُ ػبصی پشداصؽ ًگْذاسی اػتفبدُ ثِ اؿتشاک
گزاؿتي اًتـبس ًوبیؾ ٍاًتقبل اعالػبت سا ػبهبًِ ّبی اعالػبتی – ػولیبتی هی گَیٌذ.
 -4-1-15دسگبُ آهبس ؿشکت
دسگبُ آهبس ٍاعالػبت ؿشکت یک هٌَ اص پبیگبُ اعالع سػبًی ؿشکت ثبهَضَع آهبس اػت ٍیکی اص هشاجغ سػوی اًتـبس آهبسّبی
ؿشکت هحؼَة هی ؿَد.
 -4-2اصَل
 -4-2-1حَصُ ّبی ؿشکت فقظ اص عشیق هجبسی صیش هی تَاًٌذ ًؼجت ثِ اًتـبس "آهبس ّبی ثجتی ٍ سػوی " اقذام ًوبیٌذ
ٍّشگًَِ اؿبػِ اعالػبت آهبسی تَػظ ػبیش هؼئَلیي غیش هشتجظ فبقذ اسصؽ اػتجبسی ٍاػتٌبدی اػت.
هجشاّبی آهبسی هَسد تبییذ
سئیغ ّیئت هذیشُ ٍهذیشػبهل
هؼبًٍیي ػتبدی
سٍػبی اداسات ٍگشٍّْبی ػتبدی
هذیشاى اهَس آثفبس ؿْشػتبى ّب
 -4-2-2فشایٌذ تَلیذ آهبسی دس عشح ّبی ػبصُ ای ٍغیشػبصُ ای دس صهیٌِ آهبسّبی ثجتی سػوی ٍثخـی ثبیذ تَػظ اداسُ آهبس
ٍفٌبٍسی اعالػبت ؿشکت ٍثبّوکبسی ٍاحذّبی تخصصی ریشط ثشاػبع ؿشح ٍظبیف اًجبم ؿَد.
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 -4-3اسکبى
اسکبى ًظبم آهبس ٍاعالػبت ؿشکت آثفبس خشاػبى جٌَثی ثِ ؿشح صیش اػت:
 .1کبسگشٍُ آهبس ؿشکت
 .2اداسُ آهبس ٍفٌبٍسی ؿشکت
 .3هؼبًٍت ّب اداسات ٍگشٍّْبی ػتبدی تخصصی
 .4کویتِ حشاػتit
ٍ -4-4ظبیف ٍ اختیبسات
 -4-4-1کبسگشٍُ آهبس
 -4-4-1-1تشکیت:
 .1سئیغ ّیئت هذیشُ ٍ هذیش ػبهل.................................................................................سئیغ کبسگشٍُ
 .2سئیغ اداسُ آهبس ٍفٌبٍسی اعالػبت................................................................................دثیش کبسگشٍُ
 .3هؼَى پـتیجبًی ٍهٌبثغ اًؼبًی...............................................................................................ػضَ
 .4هؼَى عشح ٍتَػؼِ............................... .................................................................................ػضَ
 .5هؼبٍى ًظبست ثش ثْشُ ثشداسی.......................... .......................................................................ػضَ
 .6سئیغ کویتِ حشاػت …..…………………..……….....………………………………………… ITػضَ
 .7سٍػبی اداست ٍگشٍُ ّبی ػتبدی....................................... ....................................................ػضَ
 .8هذیشاى اهَس آثفبس ؿْشػتب ًْب......................................... .........................................................ػضَ
 .9یک ػضَصبحت ًظش(حؼت هَسدٍضشٍست)............................................ ..................................ػضَ
ٍ 4-4-1-2ظبیف کبسگشٍُ آهبس
.1ثشسػی ٍتصَیت ػیلؼت ّب  ،ثشًبهِ ّب ٍ دػتَس کبس فؼبلیت ّبی آهبسی
.2ثشسػی ٍ تصَیت ًیبصّب ،اٍلَیت ّب ٍ تؼبسیف ٍ هفبّین ٍاطُ ّبٍ اقالم آهبسی
.3ایجبد ّوبٌّگی ٍ اًؼجبم ثخـی دس ػبهبًِ ّبی اعالػبتی ٍ آهبسی
.4ثشسػی گضاسؿْبی ػولکشد ػیؼتن ّب ٍ پبیگبّْبی آهبسی
.5تؼییي گشٍُ ّبی کبسی تخصصی
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.6تصَیت ػیبػت ّبی کلی جوغ آٍسی ٍ اؿبػِ اعالػبت
 .7ؿٌبػبیی ٍ چبسُ جَیی آػیت ّب ،تٌگٌبّبٍ هـکالت آهبسی ؿشکت
. 8ثشسػی گضاسؽ ّبی اسصیبثی ٍصحت ػٌجی آهبس ٍاعالػبت
تجصشُ :گشٍُ ّبی کبسی تخصصی ٍٍظبیف آًْب دس ؿیَُ ًبهِ اجشایی آهبس ٍاعالػبت ؿشکت هؼشفی هی ؿَد
ٍ -4-4-2ظبیف دثیشخبًِ کبسگشٍُ
 .1تٌظین ٍتذٍیي پیؾ ًَیغ احکبم ٍهصَثبت کبسگشٍُ ٍ پیگیشی اثالؽ آًْب
 .2پیگیشی گضاسؽ گیشی ٍ اًؼکبع اجشای هصَثبت
ّ .3وبٌّگی ثشگضاسی جلؼبت کبسگشٍُ ٍگشٍُ ّبی کبسی تخصصی
 -4-4-3هؼبًٍت ّبی تخصصی
 .1ثشسػی ٍتبییذ پیـٌْبد ًیبصّب اٍلَیت ّب ٍتؼبسیف ٍ هفبّین اقالم آهبسی هشثَعِ
ً .2ظبست ثش ػبهبًِ ّبی اعالػبتی – ػولیبتی ٍػبهبًِ ّبی آهبسی ریشثظ ؿبهل جوغ اٍسی پشداصؽ ٍتحلیل آهبس
ٍاعالػبت
 .3ساّجش ًظبست ٍتبییذ ًْبیی اؿبػِ ٍ اًتـبس گضاسؽ ّبی آهبسی هشثَعِ
 .4تذٍیي ٍاسائِ ػیبػت ّب ٍثشًبهِ ّبی کالى آهبسی هشثَعِ
 .5ساّجشی ًٍظبست ثش فؼبلیت ّبی آهبسی دس اهَس آثفبس ؿْشػتبى
 .6اسصیبثی ٍ صحت ػٌجی آهبس ٍاعالػبت هشثَعِ
 -4-4-4اداسُ آهبس ٍفٌبٍسی اعالػبت
 .1ؿٌبػبیی ٍپیـٌْبد ًیبصّب اٍلَیت ّب ٍتؼبسیف ٍهفبّین اقالم آهبسی
 .2اػتقشاس ػبهبًِ ّبی آهبسی ؿبهل جوغ اٍسی پشداصؽ ٍتحلیل آهبسی ٍاعالػبت
 .3ثشًبهِ سیضی ًظبست ٍپـتیجبًی اجشای ػبهبًِ ّبی اعالػبتی – ػولیبتی
 .4اؿبػِ ٍاًتـبس گضاسؽ ّبی آهبسی دس چبسچَة قَاًیي ٍهقشسات ریشثظ
 .5پیـٌْبد ػیبػت ّب ٍثشًبهِ ّبی کالى آهبسی
ّ .6ن کبسی ٍّوبٌّگی ثبهؼبًٍت ّبی ریشثظ دس ؿشکت جْت اسائِ اعالػبت ٍآهبس سػوی ثِ هشاجغ
ثبالدػتی ٍهشاکض هلی ٍثیي الوللی
 .7اًؼجبم ثخـی ّوبٌّگی ًظبست ٍاسصیبثی فؼبلیت ّبی آهبسی دس ؿشکت

ًظبم ًبهِ آهبسٍاعالػبت
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شرکت آب وفاضالب روستایی استان خراسان جنوبی

تاریخ تجدید نظر:

 - 5اػٌبدهشتجظ
ً - 5- 1ظبم ًبهِ آهبس ٍاعالػبت ٍصاست ًیشٍ تبسیخ 87/10/1
 -5-2ثشًبهِ هلی آهبسکـَس هصَة تبسیخ  84/4/8ؿَسای ػبلی آهبس ایشاى
ً -5-3ظبم ًبهِ آهبسی کـَس هصَة تباسیخ 79/12/22ؿَسای ػبلی آهبس ایشاى
 - 6ثبصًگشی
 - 6- 1ثبصًگشی ٍتغییش دس هَاد ایي ًظبم ًبهِ یب پیـٌْبد دثیشخبًِ ثِ کبسگشٍُ ؿشکت اسایِ ٍپغ اص تصَیت ثِ ٍاحذ ّبی
هختلف ؿشکت اثالؽ هی ؿَد.
تجصشُّ :شیک اص ٍاحذّب دس صَست ًیبص پیـٌْبد اصالحیِ ساثِ دثیشخبًِ اسػبل خَاٌّذ کشد.
 -6-2ثبصًگشی ایي ًظبم ًبهِ ثبتَجِ ثِ ػشػت تغییشات ٍپیـشفت في اٍسی آهبس ٍاعالػبت دس دٍسُ ّبی دٍػبلِ
اًجبم هی ؿَد.
 -6-3ؿیَُ ًبهِ اجشایی ایي ًظبم ًبهِ عی دٍهبُ پغ اص تبسیخ اثالؽ تَػظ اداسُ آهبس ٍفٌبٍسی اعالػبت تْیِ ٍپغ
اص تصَیت ایي کبسگشٍُ اثالؽ خَاّذؿذ.

