
 

 

 

 
 ًوایطگاّْای بیي الوللی جوَْری اسالهی ایراىسْاهی ضرکت 

 بر اساس کیفیتت یریستن هدیاستقرار س

 2008ص سال یرایٍ 9001سٍ یاستاًدارد ا

 
 

 غرف خًدسبزتعييه صالحيت پيمبوكبران سبخت  آييه وبمٍ اجرايي:  وبم سىد

 DM-WI-77-01 شمبرٌ سىد:

 ايلش  : يرايي
 

د هنَارد را بقن    ین ي سنٌد دار یدر ا یا اًجام اصالحیر ییاز بِ تغیي هدرک هوٌَع بَدُ ٍ چٌاًچِ ًیر اّرگًَِ دخل ٍ تصرف د

ر ٍ ین د . تکثین اعالم ًوائ ٍاحد بْقَد کیفیتبِ  9929داخلی  91212 راًِ با ضوارُ تلفيیطگیٍ پ یاقداهات اصالح یرٍش اجرائ

 باضد .  یر هجاز آى هوٌَع هیغع یر ٍ تَزیٍ تکث بْقَد کیفیتٍاحد ي سٌد بعْدُ یع ایتَز

 ع ضدُ است .یل تَزیذ یسٌد بِ ٍاحدّاي یا
حًزٌ مدیرعامل -1  

يمالی اداری معايوت  -2  
َیمعايوت امًر ومایشگا -3   

یمعايوت امًر فى -4  

مدیریت حراست -5  

مدیریت ريابط عمًمی ي امًر بیه الملل -6   
مدیریت امًر ومایشگاَُای خارجی -7   

ًر ومایشگاَُای داخلیمدیریت ام -8  
مدیریت امًر اجرایی  -9   

  

مدیریت بازاریابی-  11  

 مدیریت ساختمان ي تاسیسات -11                   

 یمدیریت طراحی ي غرفٍ آرای -12                       
ویمدیریت بروامٍ ریسی ي اطالع رسا -  13        

 مدیریت امًر مالی - 14
 داریمدیریت امًر ا-   15
 ياحد بُبًد کیفیت -16

 اهضاء خیتار یًام ٍ  ًام خاًَادگ ٍاحد / سوت 

  1/7/1131 عباس برهاوی ومایىدٌ مدیریت ه کننده يته

  1/7/1131 سید حسیه میرظفرجًیان معايوت فىی ي مهىدسی تاييد کننده 

  1/7/1131 حسیه اسفهبدی مدیرعامل تصويب کننده 

 

 اعتقار دارد . بیخ تصَیي سٌد از تاریا
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 َدف ي كبربرد :  - 1مبدٌ 1

وبهل همشسات هلي ػبختوبى ايشاى ٍ دػتَسالؼولْبي ؿشوت ػْبهي ًوبيـگبّْبي ثيي الوللي  سػبيت:  َدف -الف

 ثَيظُ هذيشيت عشاحي ٍغشفِ آسايي دس ػبخت غشف خَدػبص  خوَْسي اػالهي ايشاى

ٍ هشاحل چگًَگي تؼييي كالحيت پيوبًىبساى ػبخت غشف خَدػبص ٍ ايي آييي ًبهِ ثِ هٌظَس تؼييي سٍؽ : كبربرد  -ة

ًوبيـگبّْبي ثيي ستجِ ثٌذي آًبى ٍ ّوچٌيي خْت كذٍس هدَص خْت اًدبم فؼبليت غشفِ ػبصي غشف خَدػبص دس هحل 

 .وبسثشد داسدالوللي خوَْسي اػالهي ايشاى 

  : تعبريف -2مبدٌ 

 .وَْسي اػالهي ايشاىًوبيـگبّْبي ثيي الوللي خ ؿشوت ػْبهي شزكت : .1

 .ًوبيـگبّْبي ثيي الوللي خوَْسي اػالهي ايشاىثشگضاس وٌٌذُ ًوبيـگبّْبي  داخلي دس هحل ػبيت  مجزي : .2

 ؿشوتي وِ دس ًوبيـگبّْبي داخلي  حضَس هي يبثذ. مشاركت كننده: .3

 اًدوي كٌفي وبسفشهبيي غشفِ ػبصاى ؿْش تْشاى. اوجمه : .4

 ؿشوتْبي حمَلي وِ داساي كالحيت ّبي لبًًَي ثبؿذ اعالق  ثِ پيمانكاران ساخت غزف خودساس : .5

 هي ؿَد وِ تَػظ هـبسوت وٌٌذگبى دس ّش ًوبيـگبُ خْت ػبخت ٍ ػبصغشف خَد اًتخبة هي گشدًذ.

  : Aپيمبوكبر سبخت داراي رتبٍ  .6

 ثَدى ؿخليت حمَلي ثب اػبػٌبهِ هشتجظ ثب هَضَع ػبخت غشف ًوبيـگبّي  داسا. 

 ًفش ًيشٍي دائن 12ِ وبسوٌبى ثب حذالل داسا ثَدى ليؼت ثيو. 

  ػبل فؼبليت هؼتوش 8داسا ثَدى ػَاثك لشاسدادي حذالل.  

  هتشهشثغ ثَدُ ٍ  8000هدوَع غشف ػبختِ ؿذُ تَػظ آى ؿشوت هي ثبيؼت حذالل ثشاثش يب ثبالتش اص

 هتشهشثغ ثبؿذ . 400هؼبحت يه غشفِ ػبختِ ؿذُ آى ؿشوت ثشاثش يب ثبالتش اص 
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 هؼوبسي يب عشاح كٌؼتي ٍ  ػوشاى يبحذالل يه ًفش پشػٌل داساي هذسن تحليلي هٌْذػي  داسا ثَدى

 5يب ليؼبًغ دوَساػيَى داخلي دس ليؼت ثيوِ وبسوٌبى يب اسائِ لشاسداد يىؼبلِ لبًًَي . ) حذالل 

 ػبل ػبثمِ وبس هشتجظ (

 ِّبي فٌي ٍ حشفِ اي اص  داسا ثَدى حذالل يه ًفش تىٌؼيي ثشق داساي هذسن ديپلن ثشق يب گَاّيٌبه

آهَصؿگبُ ّبي هَسد تبئيذ ٍصاست وبس دس ليؼت ثيوِ وبسوٌبى يب اسائِ لشاسداد يىؼبلِ لبًًَي. ) حذالل 

 ػبل ػبثمِ وبس هشتجظ ( 5

  هتش  700داسا ثَدى وبسگبُ ػبخت ثب هبؿيي آالت هشثَعِ  ٍ اًجبس تدْيضات خوؼب ثِ هؼبحت حذالل

 هشثغ.

  :  Bتبٍ پيمبوكبر سبخت داراي ر .7

 ثَدى ؿخليت حمَلي ثب اػبػٌبهِ هشتجظ ثب هَضَع ػبخت غشف ًوبيـگبّي  داسا. 

  ًفش ًيشٍي دائن 8داسا ثَدى ليؼت ثيوِ وبسوٌبى ثب حذالل. 

  ػبل فؼبليت هؼتوش  5داسا ثَدى ػَاثك لشاسدادي حذالل. 

  هتشهشثغ ثَدُ ٍ  5000هدوَع غشف ػبختِ ؿذُ تَػظ آى ؿشوت هي ثبيؼت حذالل ثشاثش يب ثبالتش اص

 هتشهشثغ ثبؿذ . 300هؼبحت يه غشفِ ػبختِ ؿذُ آى ثشاثش يب ثبالتش اص 

  هؼوبسي يب عشاح كٌؼتي ٍ ػوشاى يب داسا ثَدى حذالل يه ًفش پشػٌل داساي هذسن تحليلي هٌْذػي

 3 يب ليؼبًغ دوَساػيَى داخلي دس ليؼت ثيوِ وبسوٌبى يب اسائِ لشاسداد يىؼبلِ لبًًَي . ) حذالل

 ػبل ػبثمِ وبس هشتجظ (

  داسا ثَدى حذالل يه ًفش تىٌؼيي ثشق داساي هذسن ديپلن ثشق يب گَاّيٌبهِ ّبي فٌي ٍ حشفِ اي اص

آهَصؿگبُ ّبي هَسد تبئيذ ٍصاست وبس دس ليؼت ثيوِ وبسوٌبى يب اسائِ لشاسداد يىؼبلِ لبًًَي. ) حذالل 

 ػبل ػبثمِ وبس هشتجظ ( 3

 هتش  400ب هبؿيي آالت هشثَعِ  ٍ اًجبس تدْيضات خوؼب ثِ هؼبحت حذالل داسا ثَدى وبسگبُ ػبخت ث

 هشثغ.
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 :  Cپيمبوكبر سبخت داراي رتبٍ  .8

 

 ثَدى ؿخليت حمَلي ثب اػبػٌبهِ هشتجظ ثب هَضَع ػبخت غشف ًوبيـگبّي  داسا. 

  ًفش ًيشٍي دائن 4داسا ثَدى ليؼت ثيوِ وبسوٌبى ثب حذالل. 

 ػبل فؼبليت هؼتوش  3ل داسا ثَدى ػَاثك لشاسدادي حذال. 

  هتشهشثغ ثَدُ ٍ  2000هدوَع غشف ػبختِ ؿذُ تَػظ آى ؿشوت هي ثبيؼت حذالل ثشاثش يب ثبالتش اص

 هتشهشثغ ثبؿذ . 150هؼبحت يه غشفِ ػبختِ ؿذُ آى ؿشوت ثشاثش يب ثبالتش اص 

  ح كٌؼتي ٍ هؼوبسي يب عشا ػوشاى يبداسا ثَدى حذالل يه ًفش پشػٌل داساي هذسن تحليلي هٌْذػي

ػبل  2يب ليؼبًغ دوَساػيَى داخلي دس ليؼت ثيوِ وبسوٌبى يب اسائِ لشاسداد يىؼبلِ لبًًَي . ) حذالل 

 ػبثمِ وبس هشتجظ (

  داسا ثَدى حذالل يه ًفش تىٌؼيي ثشق داساي هذسن ديپلن ثشق يب گَاّيٌبهِ ّبي فٌي ٍ حشفِ اي اص

ِ وبسوٌبى يب اسائِ لشاسداد يىؼبلِ لبًًَي. ) حذالل آهَصؿگبُ ّبي هَسد تبئيذ ٍصاست وبس دس ليؼت ثيو

 ػبل ػبثمِ وبس هشتجظ ( 2

  هتش  150داسا ثَدى وبسگبُ ػبخت ثب هبؿيي آالت هشثَعِ  ٍ اًجبس تدْيضات خوؼب ثِ هؼبحت حذالل

 هشثغ.

 

 :   Dپيمبوكبر سبخت داراي رتبٍ  .9

 شف ًوبيـگبّيثَدى ؿخليت حمَلي ثب اػبػٌبهِ هشتجظ ثب هَضَع ػبخت غ  داسا. 

  ًفش ًيشٍي دائن 3داسا ثَدى ليؼت ثيوِ وبسوٌبى ثب حذالل. 

  ػبل فؼبليت هؼتوش 1داسا ثَدى ػَاثك لشاسدادي حذالل.  

  هتشهشثغ ثَدُ ٍ  600هدوَع غشف ػبختِ ؿذُ تَػظ آى ؿشوت هي ثبيؼت حذالل ثشاثش يب ثبالتش اص

 هتشهشثغ ثبؿذ . 100هؼبحت يه غشفِ ػبختِ ؿذُ آى ثشاثش يب ثبالتش اص 
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  هؼوبسي يب عشاح كٌؼتي ٍ  ػوشاى يبداسا ثَدى حذالل يه ًفش پشػٌل داساي هذسن تحليلي هٌْذػي

 1يب ليؼبًغ دوَساػيَى داخلي دس ليؼت ثيوِ وبسوٌبى يب اسائِ لشاسداد ّوىبسي يىؼبلِ . ) حذالل 

 ػبل ػبثمِ وبس هشتجظ (

 سن ديپلن ثشق يب گَاّيٌبهِ ّبي فٌي ٍ حشفِ اي اص داسا ثَدى حذالل يه ًفش تىٌؼيي ثشق داساي هذ

آهَصؿگبُ ّبي هَسد تبئيذ ٍصاست وبس دس ليؼت ثيوِ وبسوٌبى يب اسائِ لشاسداد ّوىبسي يىؼبلِ . ) 

 ػبل ػبثمِ وبس هشتجظ ( 1حذالل 

 

 :  Eپيمبوكبر سبخت داراي رتبٍ  .11

  ًوبيـگبّيداسا ثَدى ؿخليت حمَلي ثب اػبػٌبهِ هشتجظ ثب هَضَع ػبخت غشف. 

  ًفش ًيشٍي دائن 2داسا ثَدى ليؼت ثيوِ وبسوٌبى ثب حذالل. 

  هؼوبسي يب عشاح كٌؼتي ٍ  ػوشاى يبداسا ثَدى حذالل يه ًفش پشػٌل داساي هذسن تحليلي هٌْذػي

 يب ليؼبًغ دوَساػيَى داخلي دس ليؼت ثيوِ وبسوٌبى يب اسائِ لشاسداد ّوىبسي يىؼبلِ .

  داسا ثَدى حذالل يه ًفش تىٌؼيي ثشق داساي هذسن ديپلن ثشق يب گَاّيٌبهِ ّبي فٌي ٍحشفِ اي اص

 آهَصؿگبُ ّبي هَسد تبئيذ ٍصاست وبس دس ليؼت ثيوِ وبسوٌبى يب اسائِ لشاسداد ّوىبسي يىؼبلِ .

 مستىدات : .11

 تلَيش اػبػٌبهِ ؿشوت 

 تلَيش ليؼت ثيوِ وبسوٌبى 

 حليلي تلَيش ثشاثش ثب اكل هذاسن ت 

  تلَيش ثشاثش ثب اكل پشٍاًِ اؿتغبل ثىبس ػبصهبى ًظبم هٌْذػي ثْوشاُ تلَيش وبست ػبصهبى ًظبم

 هٌْذػي ثشاي هٌْذػيي ػوشاى ٍ هؼوبسي

  تلَيش ػٌذ يب اخبسُ ًبهِ وبسگبُ ػبخت ٍ اًجبس تدْيضات ثْوشاُ ليؼت تدْيضات هَخَد. )خْت

 (A,B,Cپيوبًىبساى ستجِ 

 ٌيؼيي ثشقتلَيش هذسن تحليلي تى 
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 تلَيش سصٍهِ فؼبليت ؿشوت ٍ اػضبي آى 

 ُاسائِ آدسع دليك دفتش پيوبًىبس ٍ هحل وبسگب 

 مسئًليت َب ي وقش َب :   - 3مبدٌ 

 يظبيف ي مسئًليت َبي اوجمه درخصًص تعييه صالحيت ايليٍ پيمبوكبران غرف خًدسبز  -الف 

خلَف اسائِ هؼتٌذات الصم ثِ ايي اًدوي خْت فشاخَاى ٍ اعالع سػبًي ثِ پيوبًىبساى ػبخت غشف خَدػبص دس .1

 ثشسػي ٍ تأييذ اٍليِ

 ثشسػي ٍ اسصيبثي هؼتٌذات اسػبلي اص ػَي پيوبًىبساى يبد ؿذُ ٍ تؼييي ٍ تـخيق آًبى ثشحؼت .2

   A,B,C,D,Eستجِ  

پيوبًىبس ثْوشاُ هؼتٌذات ّش  A,B,C,D,Eاسػبل ليؼت پيوبًىبساى اسصيبثي ؿذُ )اسصيبثي اٍليِ ( ثش هجٌبي ستجِ  .3

 دس پبيبى ّش هبُ ثِ هذيشيت عشاحي ٍ غشفِ آسايي

 يظبيف ي مسئًليت َبي پيمبوكبران غرف خًدسبز _ة 

 اسائِ هؼتٌذات الصم  دس صهبى همشس .1

 تىويل فشم تؼْذ ًبهِ ٍ تبييذ آى تَػظ هشاخغ ريلالح ) پيَػت ؿوبسُ يه ( .2

 يظبيف ي مسئًليت َبي شركت –ج 

 ػبلي اص ػَي اًدوي تَػظ هذيشيت عشاحي ٍغشفِ آسايي ثشسػي ٍ اسصيبثي هؼتٌذات اس .1

 تبييذ ًْبيي هؼتٌذات تَػظ هؼبًٍت اهَس فٌي ٍ هٌْذػي. .2

 ًظبست  ثش ػولىشد اًدوي دس خلَف اخشاي كحيح ٍ دليك آييي ًبهِ هزوَس. .3

ًت اهَس پغ اص تبييذ ًْبيي هؼبA,B,C,D,Eٍ اسػبل ليؼت هَسد تأييذ پيوبًىبساى ٍاخذ ؿشايظ ثش هجٌبي ستجِ  .4

فٌي ٍ هٌْذػي ٍ كذٍس گَاّيٌبهِ ػبخت غشف خَدػتض ثش هجٌبي هتشاط ستجِ ثٌذي ؿذُ ثِ ّوشاُ آخشيي ًؼخِ 

ثِ هؼبًٍت اهَس ًوبيـگبّي خْت اثالؽ ثِ هدشيبى  15/6/1393هدوَػِ همشسات عشاحي ٍ غشفِ آسايي هَسخ 

 ثشگضاس وٌٌذُ ًوبيـگبّْب. 
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 وحًٌ ارزيببي پيمبوكبران  – 4مبدٌ 

 A,B,C,D,Eّبي  اسصيبثي پيوبًىبساى ػبخت  غشف خَدػبص ثش هجٌبي ؿشايظ تؼشيف ؿذُ خْت پيوبًىبساى ستجِ .1

 خَاّذ ثَد.

 اػتؼالم اخز هذاسن اسصيبثي تَػظ هشاخغ ريلالح )اتحبديِ كٌفي ، ػبصهبى ًظبم هٌْذػي،اًدوي ٍ ...( .2

 اًغجبق هذاسن دسيبفتي ثب هؼيبسّبي اسصيبثي .3

 جِ پيوبًىبساىتؼييي اسصيبثي ست .4

اًدوي هَظف اػت ًحَُ ٍ فشايٌذ اسصيبثي سا وِ اص ػَي ؿشوت ثِ اًدوي اثالؽ گشديذُ، ثِ اعالع پيوبًىبساى  -1تبصزه 

 هتمبضي ثشػبًذ.

ًتبيح اسصيبثي ثشاي هذت يىؼبل هؼتجش اػت.) ثذيْي اػت وِ دس كَست ػذم سػبيت هفبد تؼْذًبهِ اص ػَي  -2تبصرٌ 

 ( ى لن يىي تلمي هي گشدد.وبيبثي پيوبًىبس ًتيدِ اسص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    غرف خًدسبزآييه وبمٍ اجرايي تعييه صالحيت پيمبوكبران سبخت 
 DM-WI-77-01 :سىد شمبرٌ 
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 ) تعُد وبمٍ  پيمبوكبر سبخت غرف خًدسبز (                                      پيًست شمبرٌ يك

................................................ ثِ ؿوبسُ ؿشوت........................هذيشػبهل ايٌدبًت آلب/خبًن ................................................................. 

ثجت ..................................... هتمبضي فؼبليت دس ػبيت ؿشوت ػْبهي ًوبيـگبُ ثيي الوللي تْشاى ثؼٌَاى پيوبًىبس ػبخت 

اسد هغشٍحِ ريل سا سػبيت ه1393َهتؼْذ هي گشدم وِ دس وليِ پشٍطُ ّبي غشف خَدػبص خَد عي ػبل   ،غشف خَدػبص

   يح آى سا ثش ػْذُ گيشم.  ًوَدُ ٍ توبم هؼئَليت ّبي لبًًَي ٍ حمَلي ًبؿي اص ػذم اخشاي كح
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سات هلي ػبختوبى ايشاى ، ضَاثظ فٌي ٍ اكَل ايوٌي ٍ دػتَسالؼولْبي  ؿشوت ػْبهي ًوبيـگبّْبي ثيي هدوَػِ همش .1

 الوللي ج.ا. ايشاى سا دستوبهي هشاحل هحبػجِ، عشاحي ، ػبخت ٍ خوغ آٍسي غشف، دس عي ػبل ثلَست وبهل سػبيت ًوبين .

ػبػت پغ اص پبيبى ّش  48ِ پبيبى سػبًذُ ٍ حذاوثش ػبػت لجل اصافتتبح ّش  ًوبيـگبُ فؼبليتْبي غشفِ ػبصي سا ث 12 .2

 ًوبيـگبُ ًيض غشف ػبختِ ؿذُ سا خوغ آٍسي ٍ تخليِ ًوبين.

ثلَست لغؼبت اص پيؾ  آن راتوبهي اهَس هشثَط ثِ غشفِ ػبصي غشف سا دس خبسج اص هحـَعـِ ًوبيــگبُ اًدبم دّن ٍ هتشيبل  .3

 ػبختِ ٍ سًگ ؿذُ، حول ٍ دس ػبلي ًلت ًوبين .

افشادي دس ػبخت ٍ ػبص غشف ثؼٌَاى پشػٌل اػتفبدُ ًوبين وِ داساي كالحيت اخاللي ٍ لبًًَي الصم ثَدُ ٍ ؿئًَبت  اص .4

ًؼجت ثِ هجحث دٍاصدُ همشسات هلي ػبختوبى ) ايوٌي (  آؿٌبيي وبهل  ضوٌبً ايي افشاد .اػالهي سا وبهالً سػبيت ًوبيٌذ

 .داؿتِ ٍ آى هجحث سا ثلَست وبهل سػبيت ًوبيٌذ

اص ًيشٍي اًؼبًي وبفي ٍتَاًب ، اثضاس ٍ ٍػبيل هدْضهتٌبػت ثب ؿشايظ وبس اػتفبدُ ًوبين ٍ چٌبًچِ دس اثش ػذم سػبيت ايي  .5

هَاسد يب ػلل ديگش، ضشس ٍ صيبى هتَخِ ؿشوت ػْبهي ًوبيـگبّْبي ثيي الوللي ج.ا.ايشاى ؿَد هَظف ّؼتن وليِ خؼبسات 

 هبدي ٍ هؼٌَي آى سا پشداخت ًوبين.

ذ هيگشدم ثشاي پشػٌل هؼتمش خَد دس ػبيت ًوبيـگبُ ثيي الوللي تْشاى وبست ؿٌبػبئي تْيِ ًوَدُ ٍ آًبى سا هلضم ثِ هتؼْ .6

اػتفبدُ اص آًْب ثٌوبين، هؼئَليت سفتبس وبسوٌبى هتَخِ پيوبًىبس ثَدُ ٍ هتؼْذ ثِ خجشاى تجؼبت هبدي ٍ هؼٌَي اص ػَء سفتبس 

 آًبى خَاّن ثَد.

ت ػبخت ٍخوغ آٍسي غشف وتجبٌ يىٌفش ًوبيٌذُ تبم االختيبس سا ثؼٌَاى هؼئَل ٍ ػشپشػت، خْت هَظف ّؼتن دس عَل هذ .7

ّذايت پشٍطُ ٍ پيگيشي اهَس پشػٌل خَد ثِ هدشي ّش ًوبيـگبُ هؼشفي ًوبين. ثذيْي اػت فؼبليت وبسوٌبى پيوبًىبس  هٌَط 

 ثِ حضَس فؼبل ٍ تحت ًظش فشد هضثَس خَاّذ ثَد. 

هىبًيىي دس داخل غشف سا هٌغجك ثش اػتبًذاسد خبسي وـَس ٍ ّوچٌيي دػتَسالؼولْبي داخلي  تبػيؼبت الىتشيىي ٍ .8

 ؿشوت ػْبهي ًوبيـگبّْبي ثيي الوللي ج.ا.ايشاى اخشا ًوبين.

ثشاي وليِ پشػٌل خَد ثش حؼت تخلق دس ساػتبي ًيبص ٍ پَؿؾ هَضَع ػبخت غشف ثب تؼييي هؼئَليت ّش فشد اص  .9

 اس ثيوِ ًبهِ هؼئَليت هذًي اخز ًوبين .ؿشوت ّبي هؼتجش ثيوِ گز

خوغ آٍسي ٍ حول وليِ ًخبلِ ّبي ًبؿي اص فؼبليت غشفِ ػبصي ٍ خوغ آٍسي ثِ ثيشٍى اص هحَعِ ؿشوت ثِ ػْذُ ايٌدبًت  .10

 خَاّذ ثَد. 

 موارد فوق الذكز رویت گزدید .
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