
  

 

 
 ششوت تَصيغ ًيشٍي ثشق

 ى چْبسهحبل ٍبختيبسياستب

سٍش اجشايي 
 (سشهبيِ اي)ًظبست بش اجشاي پشٍطُ ّبي بشق سسبًي

 

EN-R-04/00 
 

تبسيخ ثبصًگشي سديف 
شوبسُ 

 ثبصًگشي
ششح هختظش تغييشات 

    

    

    

    
  

اهضبء تبسيخ ًبم ٍ ًبم خبًَادگي سوت هسئَليتْب 

          كٌٌذُتْيِ         
هذيش دفتش فٌي ٍ 

هٌْذسي 
  هجيذ ضشيفي 

  اٍليِتبييذ كٌٌذُ
هعبًٍت فٌي ٍ 

هٌْذسي 
  خَاًسبسيبى  هجيذ 

  كبٍس حسٌي ًوبيٌذُ هذيشيت  تبييذ كٌٌذُ ًْبيي
  سحوت الِ حوبهيبى هذيش عبهل تصَيب كٌٌذُ 

 

 :                ًسخِ شوبسُ             

 :هْش اعتببس                             
 

 

 

 

 

 

 ((تَضيح هْن))

يش آى بِ ّش عشيك ٍ تَسظ ّش فشد دسٍى ٍ بشٍى ثكپي ٍ يب تك. هي ببضذضشكت تَصيع ًيشٍي بشق استبى چْبسهحبل ٍبختيبسي ايي سٌذ تحت پَضص كٌتشل هذاسك ًغبم كيفيت 

. هي ببضذضشكت  تَصيع ًيشٍي بشق استبى چْبسهحبل ٍبختيبسي سبصهبًي هجبص  ًبَدُ ٍ هٌَط بِ اخز هجَص اص 

  



                    ضشكت تَصيع ًيشٍي بشق 

                    استبى چْبسهحبل ٍ بختيبسي

 EN-R-04/0:   كذ سيستن هذيشيت كيفيت 

سٍش اجشايي ًظبست بش اجشاي پشٍطُ ّبي بشق سسبًي  7 اص 2صفحِ  

 (سشهبيِ اي)
 

 : هدف-1

ّذف اص تْيِ ايي سٍش اجشايي تؼييي ًحَُ ًظبست ثش اجشاي پشٍطُ ّبي سشهبيِ اي ٍ ّويبسي ششوت تَصيغ ًيشٍي ثشق استبى چْبسهحبل ٍ 

 .ثختيبسي تَسظ دستگبُ ّبي ًظبست هي ثبشذ

  :رد  دامنه كبرة- 2

ٍ هؼبًٍت هٌْذسي ٍ ثشًبهِ  (وويسيَى فٌي)ايي سٍش اجشايي دس ٍاحذّبي دفتش هٌْذسي تَصيغ، دفتش تؼييي طالحيت پيوبًىبساى ٍ سبصًذگبى 

 .سيضي ، اداسُ عشاحي، هجشي عشح اهَسّبي تَصيغ ًيشٍي ثشق ٍ دستگبُ ّبي ًظبست ثش اجشاي پشٍطُ ّبي سشهبيِ اي وبسثشد داسد

: تعبسيف

 :دستگبُ ًظبست - 

 .ششوت ّبي هٌْذسيي هشبٍسي ّستٌذ وِ هسئَليت ًظبست ثش سػبيت استبًذاسد دس اجشاي پشٍطُ ّبي  تَصيغ ًيشٍي ثشق سا ثِ ػْذُ داسًذ

 : پشٍطُ ّبي  سشهبيِ اي تَصيع ًيشٍي بشق -

ثِ وليِ پشٍطُ ّبيي اعالق هي گشدد وِ دس چبسچَة عشح ّبي تَسؼِ ٍ احذاث، ًيشٍ سسبًي ٍ اطالح ٍ  ثْيٌِ سبصي ٍ سٍشٌبيي هؼبثششجىِ ّبي 

. تَصيغ ًيشٍي ثشق اًجبم هي گشدد

 :پشٍطُ ّبي  ًيشٍ سسبًي -

ثخشي اص پشٍطُ ّبي  سشهبيِ اي تَصيغ ًيشٍي ثشق است وِ ثِ هٌظَس ايجبد اهىبى ثشلشاسي اًشؼبة هتمبضي دس لبلت ششايظ تؼييي شذُ دسآييي 

. ًبهِ تىويلي تؼشفِ ّبي ثشق اجشا هي گشدد

: پشٍطُ ّبي ّويبسي- 

 .ثِ وليِ پشٍطُ ّبيي اعالق هي شَد وِ ّضيٌِ آى تَسظ هتمبضيبى ٍ ثب ًظبست ششوت تَصيغ اجشا هي گشدد

 :پيوبًكبس -

اجشاي پشٍطُ ّبي  سشهبيِ اي تَصيغ ًيشٍي ثشق ثَدُ ٍ  (هغبثك اسبسٌبهِ)ثِ وليِ ششوت ّبي پيوبًىبسي اعالق هي گشدد وِ حَصُ فؼبليت  آًْب  

 .پس اص تؼييي طالحيت جْت پيوبًىبساى ٍ سبصًذگبى اسصيبثي ٍ دس ليست پيوبًىبساى هشثَعِ ششوت تَصيغ لشاس گشفتِ ثبشٌذ

 :پشًٍذُ ًظبستي -

پشًٍذُ اي است وِ هذاسن آى شبهل عشح، ليست هظبلح دستَس وبس ، فشم ّبي دسخَاست ًظبست ثش اجشاي عشح، اسبهي اويپ ػوليبتي ٍ 

هشخظبت تجْيضات اطلي اجشاي پشٍطُ، تؼْذًبهِ ٍ سػبيت اطَل ايوٌي ٍ حشين، چه ليست اسصيبثي عشح شجىِ ّبي تَصيغ، وٌتشل ٍ ثشسسي 

اٍليِ عشح ٍ پيوبًىبس، گضاسش ثبصديذ هشحلِ اي، گضاسش ًَالض ػوذُ ػوليبت اجشايي ٍ ويفيت تجْيضات، ػذم سػبيت اطَل ايوٌي ٍ هَاسد حشين، 

طَست ثشداسي جٌسي، اسصيبثي ػولىشد پيوبًىبساى، طَست جلسِ تحَيل ٍ تحَل پشٍطُ، اػالم خبتوِ ػوليبت اجشايي ٍ ّوبٌّگي جْت اًجبم 

 .هشاحل تحَيل ٍ تحَل ،چه ليست ّبي ًظبستي هي ثبشذ



                      ضشكت تَصيع ًيشٍي بشق 

                    استبى چْبسهحبل ٍ بختيبسي

سيستن هذيشيت كيفيت 
 EN-R-04/0:   كذ 

سٍش اجشايي ًظبست بش اجشاي پشٍطُ ّبي بشق سسبًي  7 اص 3صفحِ  

 (سشهبيِ اي)

 

 مسئوليتهب- 3

 :سشپشست دستگبُ ًظبست 

پشسٌلي اص ششوت هٌْذسيي هشبٍس وِ هسئَليت ّوبٌّگي ثشاي اجشاي وليِ ٍظبيف دستگبُ ًظبست، تؼييي ًيبص آهَصشي، ّذايت ٍ ًظبست ثش 

 .ػولىشد ٍ تشىيل پشًٍذُ اسصيبثي ػَاهل ًظبست ٍ ثبصديذ  ًوًَِ اي اص پشٍطُ ّب ٍ تْيِ گضاسشبت جبهغ هبّيبًِ ٍ گضاسشبت هذيشيتي سا ثش ػْذُ داسد

 :كوك ًبظش 

پشسٌلي اص ششوت هٌْذسيي هشبٍس است وِ هسئَليتي هغبثك ثب ديگش  ػَاهل ًظبست سا ثِ ػْذُ داشتِ ٍ دس هَالغ ػذم حضَس ػَاهل دستگبُ 

 .ّبي ًظبست  هسئَليت جبيگضيٌي آًْب سا ثِ ػْذُ خَاّذ داشت

 :ًبظش 

هسئَليت ًظبست ثش سػبيت استبًذاسدّب دس اجشاي پشٍطُ ّبي  تَصيغ ٍحسي اجشاي فشايٌذ ًظبست ٍ تشىيل پشًٍذُ ًظبست ٍ اسصيبثي پيوبًىبساى ٍ 

. تبييذ طَست ٍضؼيت پيوبًىبساى سا ثش ػْذُ داسد

 

 :روش انجبم كبر- 4

  ثِ شوبسُ « دسخَاست ًظبست بش اجشاي عشح»هذيش اهَس عي فشم EN-F-15  ضوي هؼشفي ٍ پيَست يه ًسخِ اص لشاسداد پيوبًىبس

تؼييي طالحيت شذُ ٍ يه ًسخِ اص وشٍوي عشح ٍ ليست هظبلح پشٍطُ دسخَاست ًظبست ثش حسي اًجبم ػوليبت اجشايي سا اص دستگبُ 

  .ًظبست هي ًوبيذ

 

  ًُبظش پس اص دسيبفت فشم دسخَاست ًظبست ًسجت ثِ تىويل فشم ٍ اخز تؼْذًبهِ سػبيت اطَل ايوٌي ٍ حشين ثِ شوبسEN-F-17 اص 

 ثِ دستگبُ ًظبست اػالم EN-F-18هجشي الذام ٍ سپس عي فشم اسبهي اويپ ػوليبتي ٍ هشخظبت تجْيضات اطلي اجشاي پشٍطُ ثِ شوبسُ 

 .هي ًوبيذ

 

  ًبظش پس اص ثشسسي اسبهي اويپ ػوليبتي ٍ هشخظبت تجْيضات اجشاي پشٍطُ دس طَست تأخيش ًسجت ثِ ثالهبًغ ثَدى ششٍع ػوليبت

  . دسطَست ػذم تأئيذ فشم هزوَس اطالح ٍ هجذداً ثِ ًبظش اسسبل هي گشدد.اجشايي الذام هي ًوبيذ

 

 

 

 



                      ضشكت تَصيع ًيشٍي بشق 

                    استبى چْبسهحبل ٍ بختيبسي

سيستن هذيشيت كيفيت 
 EN-R-04/0:   كذ 

سٍش اجشايي ًظبست بش اجشاي پشٍطُ ّبي بشق سسبًي  7 اص 4صفحِ 

 (سشهبيِ اي)

 

  ثشاي ششٍع ٍ ػوليبتي ًوَدى پشٍطُ، ًبظش ثِ ّوشاُ هجشي ٍ عشاح ثشاي پيىتبط ٍ تحَيل هسيش عشح دس هحل حضَس يبفتِ ٍ پس اص

 . تىويل ٍ اهضبء ًوَدى وشٍوي  هسيش ٍ پشٍطُ تحَيل هجشي هي گشدد

  گضاسش ببصديذ » ثِ ششح صيش اص هشاحل پشٍطُ  ثبصديذ ٍ دس ّش هشحلِ ثب تىويل فشم (حذالل)ًبظش هَظف است دس هشاحل هختلف

ًسجت ثِ اػالم  هغبثك عشح ، وشٍوي ٍ ليست هظبلح اسائِ شذُ ٍ چك ليست ّبي ًظبستي EN-F-19ثِ شوبسُ « هشحلِ اي

 .هالحظبت ٍ ًَالض اجشايي ٍ ّن چٌيي هجَص ششٍع هشحلِ ثؼذ الذام ًوبيذ

 

  ِاحذاث ضبكِ فطبس ضعيف ٍ فطبس هتَسظ َّايي ٍ تكويل چك ليست ًظبست بش اجشاي خغَط َّايي فطبس هتَسظ ب

 : بِ ضشح ريلEN-F-33 ٍ چك ليست ًظبست بش اجشاي خغَط َّايي فطبس ضعيف بِ ضوبسُ EN-F-32ضوبسُ 

 (پيىتبط)ًظبست ثش تؼييي هسيش  -1

 (ًظت پبيِ) ًحَُ سٌگ ٍ ثتَى سيضي  عشيمِ ًظت ًظبست ثش حفش چبلِ  -2

 (سين لخت، وبثل خَد ًگْذاس)ًظبست ثِ ٌّگبم ثش ًحَُ ًظت ّبدي  -3

  تكويل چك ليست ًظبست بش اجشاي خغَط فطبس  (كببل كطي) احذاث ضبكِ فطبس ضعيف ٍ بيست كيلَ ٍلت صهيٌي ٍ

 : بِ ضشح ريل EN-F-34ضعيف صهيٌي بِ ضوبسُ 

 (پيىتبط)ًظبست ثش تؼييي هسيش -1

 (اتوبم حفبسي وبًبل)ًظبست ثش ًحَُ احذاث ٍ آهبدُ سبصي وبًبل  -2

 ًظبست ثش ًحَُ وبثل وشي  -3

 . هبسِ سيضي ٍ آجش چيٌي ٍ ًَاس پالستيىي ًشبًگش هحل ػجَس وبثل ٍ پش وشدى هسيش ٍ ًظت اتظبالت است -4

        ًُصب پست َّايي ٍ تكويل چك ليست ًظبست بش اجشاي احذاث پست ّبي َّايي عوَهي ٍ اختصبصي بِ ضوبسEN-F-35 ِب 

 :ضشح ريل

 ًظبست ثش حفش گَد ٍ ًظت پبيِ -1

 .(دس حيي اجشاي وبس... اص لجيل تشاًس، تبثلَ، ثشفگيش، وبت اٍت ٍ )ًظبست ثش ًظت يشاق آالت ٍ تجْيضات  -2

 ًظبست ثش فيَص گزاسي ٍ تٌظين سيستن حفبظت -3

         ًُصب پست صهيٌي ٍ تكويل چك ليست ًظبست بش اجشاي تجْيض پست صهيٌي بِ ضوبسEN-F-36بِ ضشح ريل : 

  (...تشاًس ٍ - تبثلَ)ًظبست ثش ًظت تجْيضات  -1

  ويلَ ٍات20ًظبست ثش ًظت سش وبثل ّبي  -2

 ًظبست ثش تجْيض چبُ صهيي -3

ًظبست ثش فيَص گزاسي ٍ تٌظين سيستن حفبظت   -4



                      ضشكت تَصيع ًيشٍي بشق 

                    استبى چْبسهحبل ٍ بختيبسي

سيستن هذيشيت كيفيت 
 EN-R-04/0:   كذ 

سٍش اجشايي ًظبست بش اجشاي پشٍطُ ّبي بشق سسبًي  7 اص 5صفحِ 

 (سشهبيِ اي)

 
  ُاحذاث سٍضٌبيي هعببش ٍ تكويل چك ليست ًظبست بش اجشاي سٍضٌبيي هعببش بِ ضوبسEN-F-37 بِ ضشح ريل : 

 (پيىتبط )ًظبست ثش تؼييي هسيش  -1

 ًظبست ثش ًظت فًَذاسيَى ٍ ًظت پبيِ ّب -2

 ًظبست ثش وبثل وشي ٍ سش ثٌذي تشهيٌبل ّب -3

 (همبٍهت هؼبدل  دٍ  اّن)ًظبست ثش احذاث سيستن صهيي  -4

 (ًَع چشاؽ، ًَع ٍ تَاى الهپ، جضييبت اجشايي عشح)ًظبست ثش ًظت تجْيضات هغبثك عشح  -5

 بِ ضوبسُ ًصب اًطعبببت ٍ تكويل چك ليست ًظبست بش اجشاي ًصب كٌتَس سِ فبص ٍ تكفبص EN-F-38بِ ضشح ريل :  

 تؼييي هحل ًظت جؼجِ ّبي اًشؼبة ٍ تشهيٌبل ّب ٍ خشٍجي ّبي آى هغبثك ثب عشح -1

 ًظبست ثش ًظت جؼجِ ّبي اًشؼبة ٍ تشهيٌبل ّب ٍ وبثل ّبي اًشؼبة ٍ سشٍيس هشتشويي -2

 ًظبست ثش ًظت لَاصم اًذاصُ گيشي ٍ پلوپ -3

  ٍ بِ ضوبسُ اًذاصُ گيشيًصب تببلَّبي تَصيع ٍ اًذاصُ گيشي ٍ تكويل چك ليست ًظبست بش اجشاي ًصب تببلَي عوَهي EN-F-39 

 ثِ شوبسُ «گضاسش ببصديذ هشحلِ اي» دس ّش هشحلِ اص ثبصديذ دس طَست هشبّذُ ًَالض جضئي، هَاسد ثِ طَست وبهل دس فشم     EN-F-19 

ثجت ٍ پيوبًىبس هَظف است جْت اداهِ پشٍطُ ًسجت ثِ سفغ هَاسد اػالم شذُ الذام ًوبيذ ٍ دس طَست هشبّذُ ّش گًَِ ًَالض ػوذُ دسخظَص 

 ثِ  EN-F-20 ثِ شوبسُ «گضاسش ًَالص عوذُ عوليبت اجشايي»، ًَالض عي فشم ...ًحَُ اجشاي ويفيت تجْيضات، هَاسد ايوٌي ٍ حشين ٍ 

هجشي اػالم ٍ سًٍَشت ثِ هذيش اهَس ثشق شْشستبى يب دفتش هٌْذسي ٍ ثشًبهِ سيضي ٍ سشپشست دستگبُ ًظبست اسسبل ٍ اداهِ پشٍطُ هٌَط ثِ سفغ 

 .هَاسد اػالم شذُ ٍ تبييذ ًبظش هي ثبشذ

اعالم خبتوِ »ًبظش پس اص آخشيي ثبصديذ هشحلِ اي ٍ اعويٌبى اص خبتوِ ػوليبت اجشايي ًسجت ثِ اػالم خبتوِ پشٍطُ ثِ هذيش  اهَس عي فشم  -

  .الذام هي ًوبيذ EN-F-23 ثِ شوبسُ «عوليبت اجشايي ٍ ّوبٌّگي جْت اًجبم هشاحل تحَيل ٍ تحَل

 هذيش اهَس ريل ًبهِ اػالم خبتوِ ػوليبت اجشايي ٍ ّوبٌّگي جْت اًجبم هشاحل تحَيل ٍ تحَل دستَس ّوبٌّگي جْت حضَس ًوبيٌذگبى

 . اهَس  سا طبدس هي ًوبيذ GIS ٍ ًوبيٌذُ ششوت هجشي، ًوبيٌذُ ثْشُ ثشداسي ، وبسشٌبس ايوٌي ، ًوبيٌذُ هبلي

 صهبى همشس دس هحل پشٍطُ حضَس يبفتِ ٍ پس اص ثشسسي دليك دس طَست تبئيذ ولي الذاهبت الصم ًسجت ثِ طَست  ًوبيٌذگبى هشثَعِ دس

صَستجلسِ تحَيل ٍ تحَل »ًسجت ثِ تىويل ٍ اهضب ثش اسبس چه ليست ّبي هشثَعِ ثشداسي ٍ تىويل فشم هشثَعِ اًجبم هي گيشد ٍ 

دس طَست ػذم تبئيذ پشٍطُ تَسظ ًوبيٌذگبى ثْشُ ثشداسي ٍ ايوٌي هشاتت عي فشم گضاسش .الذام هي ًوبيٌذ EN-F-24 ثِ شوبسُ «عشح ّب

 . ثِ هجشي اػالم هي گشددEN-F-20ًَالض ػوذُ ػوليبت اجشايي ثِ شوبسُ 

 



 

                       ضشكت تَصيع ًيشٍي بشق 

                    استبى چْبسهحبل ٍ بختيبسي

سيستن هذيشيت كيفيت 
 EN-R-04/0:   كذ 

سٍش اجشايي ًظبست بش اجشاي پشٍطُ ّبي بشق سسبًي  7 اص6صفحِ 

 (سشهبيِ اي)

 
  ُثْشُ ثشداس ٍ وبسشٌبس ايوٌي هي تَاًٌذ ثشاسبس ًيبص ًسجت ثِ تىويل چه ليست ثبصثيٌي هغبثك ثب عشح تْيِ شذُ اص شوبسPR-F-10 تب 

PR-F-20الذام ًوبيٌذ . 

  ُپس اص تىويل فشم طَست جلسِ تحَيل ٍ تحَل ثِ شوبسEN-F-24 ًُبظش هشاتت سا عي فشم ثشلذاس شذى عشح ثِ شوبس PR-F-32 ِوِ ث 

 . تبئيذ هجشي ٍ خَد ًبظش سسيذُ است يِ هذيش اهَس ثشق شْشستبى اػالم هي ًوبيذ

  ًبظش هَظف است پس اص پبيبى پشٍطُ ًسجت ثِ اسصيبثي پيوبًىبس عجك فشمEN-F-22 الذام ٍ هشاتت سا ثِ سشپشست دستگبُ ًظبست گضاسش 

 .ًوبيذ

 گضاسضبت هبّيبًِ ًبظش ٍ هطبٍس ًظبست - 

 سشپشست . ًبظش هَظف است دس پبيبى ّش هبُ ًسجت ثِ تىويل اعالػبت دس لبلت فشم ّبي صيش الذام ٍ تحَيل سشپشست دستگبُ ًظبست ًوبيذ

شْشستبى هشثَعِ ٍ يه ًسخِ ولي ثِ دفتش هٌْذسي  ثِ هذيش ثشق دستگبُ ًظبست هَظف است گضاسش ولي پشٍطُ ّب ٍ اسصيبثي پيوبًىبساى سا

 .ٍ ًظبست اسسبل ًوبيذ

 EN-F-25 ثِ شوبسُ« هجَصات هَسدي»هجَصات هَسدي هشاجغ هختلف عي فشم  -

 EN-F-26 ثِ شوبسُ «جوع بٌذي اسصيببي عشح ّبي تَصيع »ًتبيج اسصيبثي عشح ّبي تَصيغ عي فشم  -

 EN-F-27 ثِ شوبسُ  «پيوبًكبساى دٍسُ اي جوع بٌذي اسصيببي عولكشد »ًتبيج اسصيبثي ػولىشد پيوبًىبساى عي فشم  -

 EN-F-28 ثِ شوبسُ «گضاسش پيطشفت فيضيكي پشٍطُ ّبي  سشهبيِ اي ساكذ»پشٍطُ ّبي  سشهبيِ اي دس حبل اجشا عي فشم  -

 EN-F-29 ثِ شوبسُ «گضاسش پيطشفت فيضيكي پشٍطُ ّبي  سشهبيِ اي دس حبل اجشا»پشٍطُ ّبي  سشهبيِ اي دس حبل اجشا عي فشم  -

 EN-F-30 ثِ شوبسُ %«97گضاسش پيطشفت فيضيكي پشٍطُ ّبي  سشهبيِ اي خبتوِ يبفتِ »پشٍطُ ّبي  سشهبيِ اي دس حبل اجشا عي فشم  -

 EN-F-31 ثِ شوبسُ «%  100گضاسش پيطشفت فيضيكي پشٍطُ ّبي  سشهبيِ اي صَست ٍضعيت ضذُ »اجشا عي فشم دسحبل سشهبيِ اي پشٍطُ ّبي -

 

 

 

 

 

 

 

 



                       ضشكت تَصيع ًيشٍي بشق 
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سٍش اجشايي ًظبست بش اجشاي پشٍطُ ّبي بشق سسبًي  7 اص7صفحِ 

 (سشهبيِ اي)

:  سوابق  -5
 سبل دس اهَس ثشق شْشستبى ًگْذاسي ٍ پس اص آى ثِ ثبيگبًي ساوذ ششوت هٌتمل هي شَد  2وليِ سَاثك دس پَشِ ّش عشح ثِ هذت 
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