






-I: کد سند شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی               ID

 0 : شماره بازنگری

 :مـقـدمـه

ّستٌذ، ثشسسی ٍ  (هشدم)اص آًجبیی وِ ضشوتْبی تَصیع ًیشٍی ثشق ساثط ثیي غٌعت ثشق ٍ هطتشویي 

تحلیل ٍضعیت فٌی ٍ التػبدی ٍ ًیض هَاسدی اص لجیل سضبیت هطتشویي ثب استمبء ثْشُ ٍسی التػبدی 

ُ ای ثشخَسداس است ثٌبثشایي ضبخع ّبی آهبسی ٍ عولىشدی ثِ . اطالعبت ّبی ثشق اص اّویت ٍیظ

ِ ای ثبیذ تعشیف ضًَذ وِ ٍضعیت هَاسد حبئض اّویت سا ًطبى دٌّذ ٍ ثٌبیی ثشای اتخبر تػویوبت  گًَ

. والى هذیشیتی ثبضٌذ

ضبخع ّب دس ًظبم هذیشیت اثضاس وبسآهذ ّستٌذ ٍ اص طشیك آًْب هی تَاى اص دست یبفتي ثِ اّذاف اص 

ِ ّب آگبّی یبفت ضبخع ّبی فشایٌذی، هذیشاى سا لبدس هی سبصًذ تب ثب ثشسسی . پیص تعییي ضذُ دس ثشًبه

ًگشش سیستوی ووه صیبدی ثِ استمشاس ًظبم اسصیبثی . آًْب اص ًمبط ضعف سبصهبى خَد آگبُ ضًَذ

 .عولىشد خَاّذ وشد ٍ اهىبى تحمك ضبخع ّب سا دس هشحلِ اجشا افضایص هی دّذ

تَجِ عویك ثِ ضبخع ّبی عولىشدی دس ضٌبسبیی ٍ دسن ثْتش خالءّب، ًبسسبیی ّب ٍ ووجَدّب هؤثش 

هعٌی داس ثَدى ایي ضبخع ّب . ثَدُ ٍ دس ثْجَد ثشًبهِ اص جْت ویفی ٍ ووی ووه ضبیبًی هی وٌذ

. اّویت فشاٍاًی دس تعییي ساّجشدّب، سیبستْب ٍ ساّىبسّبی اجشایی داسد

ضبخع ّب ًمص ّطذاس دادى ثِ تػوین سبصاى دس خػَظ ٍجَد هطىالت ثبلمَُ ٍ یب پٌْبى دس یه 

ِ ّبی دیگش است ِ ّبی خبظ ٍ یب اداهِ سًٍذ هطلَة دس صهیٌ  .سشی صهیٌ

ثِ هٌظَس ثشسسی عولىشد ضشوت ّبی تَصیع ثشق دس یه دٍسُ صهبًی هطخع ٍ همبیسِ آى ثب 

ُ ّبی لجل، الصم است ضبخع ّب ثش اسبع وویت ّبیی وِ هیضاى فعبلیت ضشوت سا دس دٍسُ صهبًی  دٍس

 .هَسد ًظش ًطبى هی دٌّذ، تعشیف ضَد

: هَاسد استفبدُ اص ضبخػْب

.اثضاسی جْت پبیص ٍ اسصضیبثی ّستٌذ -

ُ ّبی خبم ثِ اطالعبت هفیذ ٍ لبثل همبیسِ استفبدُ هی ضَد - .اص آًْب ثشای تجذیل داد

.ثب یه سٌجص سبدُ، اطالعبتی دس هَسد داهٌِ ٍسیعی اص ضشایط فشاّن هی سبصًذ -
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 .همیبسی سا فشاّن هی سبصًذ تب ضشوت ثتَاًذ خَد سا ثب دیگش ضشوت ّبی تَصیع همبیسِ وٌذ -

 .جْت تطشیح هَفمت ٍ سٌجص تغییشات دس طَل صهبى استفبدُ هی ضًَذ -

 

:  ٍیظگی ّبی ضبخع ّب

 .هفیذ ٍ هْن ثشای اسصیبثی ٍ تػوین گیشی ثبضذ -

 .لبثلیت ٍ سَْلت اجشایی داضتِ ثبضذ -

 .لبثل اعتوبد ٍ هفیذ ثبضذ -

 .لبثلیت همبیسِ داضتِ ثبضذ -

 .ثب ضشایط ّوخَاًی داضتِ ثبضذ -

 .دس ساستبی استشاتظی ّبی ضشوت ثبضذ -

 .سیش حشوت ضشوت سا هطخع وٌذ -

 . جوع آٍسی اطالعبت جْت هحبسجِ ضبخع ّب تَسط غبحجبى فشایٌذّب اًجبم ضَد -
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 : هدف -1

ّذف اص تذٍیي ضٌبسٌبهِ ضبخع ّبی ضشوت، اسائِ هجوَعِ ضبخع ّبی عولىشدی ٍ فشایٌذی ضشوت 

تذٍیي ضذُ دس ساستبی فشایٌذّبی ضشوت ٍ ضبخع ّبی اثالغ ضذُ اص سَی )تَصیع ًیشٍی ثشق لشستبى 

دس یه لبلت هطخع، ثِ هٌظَس هطخع وشدى هسیش حشوت ضشوت ثشای دستیبثی ثِ اّذاف تعییي  (تَاًیش

ضذُ ٍ ایجبد ٍحذت سٍیِ ٍ جلَگیشی اص تذاخل ٍظبیف ٍ هَاصی وبسی فعبلیت ّبی ٍاحذّبی تبثعِ 

 .ضشوت هی ثبضذ

 

 : دامنه كبربرد -2

.ایي ضٌبسٌبهِ جْت ولیِ ٍاحذّبی سـتـبدی ٍ هذیشیـت ّبی تـَصیع ثشق ضـْشسـتـبًـْبی تبثعِ وبسثشد داسد  

 

:  تعبريف -3

تعییي ٍ تذٍیي : دس لغت ثِ هعٌبی ًظن، لبعذُ ٍ لبًَى است ٍ چٌیي تعشیف هی ضَد: اسـتـبنـدارد -

 .ٍ یب اًجبم یه خذهت (وبال)ٍیظگی ّبی الصم دس تَلیذ یه هحػَل 

استبًذاسد دس ٍالع حذ یب حذٍد لبثل لجَل اص ضبخع یب ثِ عجبست دیگش استبًذاسد خط لشهض ضبخع 

. هی ثبضذ

 

 ضبخع ّب ثِ طَس ولی ثِ عٌَاى هتغیشّبیی تعشیف هی ضًَذ وِ ثِ سٌجص تغییشات ثِ طَس :شـبخـص -

 . هستمین یب غیشهستمین ووه هی ًوبیٌذ

استفبدُ اص هالوْب ٍ اغَلی وِ خػَغیبت ویفی سا دس لبلت وویت ثیبى وشدُ ٍ آًْب سا لبثل ثشسسی ٍ 

 . اسصضیبثی هی وٌذ، ضبخع ًبم هی گیشد

ُ ای است وِ ثشای تجضیِ ٍ تحلیل ٍ سیبست گزاسی ٍ اتخبر تػویوبت سبصهبى  اطالعبت خالغِ ضذ

 .اّویت داسد
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ضبخع ًطبى هی دّذ وِ ٍضعیت چیست؟ استبًذاسد ًطبى هی دّذ وِ آیب ٍضعیت هطلَة است یب ًِ؟ ٍ 

ِ اًذ یب ًِ؟  آیب اّذاف ٍ سیبست ّبی تحمك یبفت

 

 ًىبت لبثل اًذاصُ گیشی ثشای تطخیع دسجِ ًضدیىی ثِ اّذاف است ٍ ثب ٍاطُ اسصش، :مـعـیـبر -

همبدیش لبثل اًذاصُ گیشی، هجوَعِ همبدیش ثِ دست آهذُ طی یه ثشسسی هبًٌذ اعذاد ٍ . تفبٍت داسد

 .اسلبم، ًسجت ّب ٍ دسغذّبی هشثَط ثِ یه سبصهبى است

 

 

:  مسئولیت هب -4

هسئَلیت اسصیبثی عولىشد ضشوت ثش اسبع ضبخع ّبی هٌذسج دس ایي ضٌبسٌبهِ ثش عْذُ هعبًٍت 

ِ سیضی ٍ هٌْذسی ِ سیضی ٍ ثَدجِ ٍ هسئَلیت ًظبست ثش حسي اجشای اسصیبثی عولىشد- ثشًبه  دفتش ثشًبه

دفتش تَسعِ هذیشیت ٍتحَل اداسی ًیض دس لبلت - هعبًٍت هٌبثع اًسبًی.  ثش عْذُ هذیشعبهل ضشوت هی ثبضذ

 .فشایٌذّبی تعشیف ضذُ هسئَل اسصیبثی عولىشد ضشوت اص طشیك ضبخع ّبی فشایٌذی هی ثبضذ
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  0 : شماره بازنگری

 

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EE- 1: کذ شاخصهسَعو سهاى ٍاگذاری اًؾؼاب اس ؽثٌِ هَجَد                                                           : عىًان شاخص

 

 .ًغثر هجوَع سهاى ٍاگذاری اًؾؼاب تزم ًل هسوامياى اس ؽثٌِ هَجَد تِ زؼذاد اًؾؼاتاذ ٍاگذار ؽذُ اس ؽثٌِ هَجَد: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing )عيغسن جاهغ هؾسزًيي:   مأخذ شاخص(                                 d) رٍس : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

: َذف شاخص
ىثن ّواٌّگی تؼول آهذُ تا دكسز تزًاهِ ریشی زَسیغ زَاًيز، 

  .ّذكگذاری ًليِ هذیزیسْای زَسیغ اعساى زؼييي هی گزدد

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 هسَعو سهاى ٍاگذاری اًؾؼاب اس اىالػاذ هَجَد = 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

هجوَع سهاى ٍاگذاری اًؾؼاب تزم ًل هسوامياى اس  1

 اىالػاذ هَجَد

   عاػر

   زؼذادزؼذاد ًل اًؾؼاتاذ ٍاگذار ؽذُ اس اىالػاذ هَجَد   2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد
 دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى تيؾسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز هسَعو سهاى ٍاگذاری اًؾؼاب اس اىالػاذ هَجَددر فَرزی ًِ  -1

 .خَاّذ ؽذ

 عاػر جْر هؾسزًيي رٍعسایی اػالم ؽذُ جْر اهسياستٌذی ایي 5 عاػر جْر هؾسزًيي ؽْزی ٍ 2تا زَجِ تِ ایٌٌِ ایي ؽاخـ در ًليِ ؽْزعساًْا  -2

 . ؽاخـ، اس عيغسن جاهغ هؾسزًيي گشارػ زْيِ هی گزدد

 اهسياس 15در فَرزی ًِ هسَعو سهاى ٍاگذاری اًؾؼاب اس اىالػاذ هَجَد تِ هوذار ّذكگذاری ًزعذ تِ هذیزیسی ًِ تيؾسزیي اخسالف اس هؼيار را داؽسِ تاؽذ  -3

 .دادُ خَاّذ ؽذ ٍ هاتوی اهسياساذ تز اعاط اخسالف تا آى ؽْزعساى هحاعثِ هی گزدد

 1000 اس 20:امتیاس تعییه شذٌ
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  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EE- 2: کذ شاخص                                                           (تذٍى رٍؽٌایی)زؼذاد هؾسزًيي هَجَد : عىًان شاخص

 

 . اؽخاؿ حويوی یا حوَهی ًِ اًؾؼاب یا اًؾؼاتْای هَرد زوامای آًْا تز ىثن هوزراذ تزهزار ؽذُ تاؽذ: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :            مأخذ شاخص(ّشار هؾسزى) زؼذاد هؾسزًيي اس عيغسن تيليٌگ: ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

 .ًوی تاؽذليلاً دهر كزهایيذ هؾسزًيي هَجَد ؽاهل ًٌسَرّای رٍؽٌایی هؼاتز : تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ زؼييي :َذف شاخص

   . هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

:- محاسبٍ شاخص/فزمًل

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

1     

2     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ–دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 :شاخصياحذ متًلی 

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 .تذیْی اعر هَجَدی ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ هی تایغر اكشایؼ یاتذ -1

: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

تِ زؼذاد ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى تيؾسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ  (تذٍى رٍؽٌایی هؼاتز)در فَرزی ًِ زؼذاد هؾسزًيي هَجَد  -1

 . ؽذ

 اهسياس دادُ 5تِ زؼذاد ّذكگذاری ًزعذ تِ هذیزیسی ًِ تيؾسزیي اخسالف اس هؼيار را داؽسِ تاؽذ  (تذٍى رٍؽٌایی هؼاتز)در فَرزی ًِ زؼذاد هؾسزًيي هَجَد  -2

 .خَاّذ ؽذ ٍ هاتوی اهسياساذ تز اعاط اخسالف تا آى ؽْزعساى هحاعثِ هی گزدد

 1000 اس 10  :امتیاس تعییه شذٌ
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شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EE- 3: کذ شاخصزؼذاد هؾسزًيي جذیذ                                                           : عىًان شاخص: عىًان شاخص

 

 . اؽخاؿ حويوی یا حوَهی ًِ اًؾؼاب یا اًؾؼاتْای هَرد زوامای آًْا تز ىثن هوزراذ تزهزار ؽذُ تاؽذ: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :       مأخذ شاخص             (ّشار هؾسزى) زؼذاد هؾسزًيي اس عيغسن تيليٌگ: ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

 . هی تاؽذليلا دهر كزهایيذ هؾسزًيي جذیذ ؽاهل ًٌسَرّای رٍؽٌایی هؼاتز : تًضیحات

 .زؼذاد هؾسزًيي هَجَد لشٍهاً ًثایذ زاتؼی اس هؾسزًيي جذیذ تاؽذ سیزا تزًٌاری اًؾؼاب ّا ًيش در هؾسزًيي هَجَد ثثر هی گزدد

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 - :استاوذارد ملی شاخص

:- محاسبٍ شاخص/فزمًل

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

1     

2     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ–دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

 :تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

تِ زؼذاد ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى تيؾسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ  (تذٍى رٍؽٌایی هؼاتز)در فَرزی ًِ زؼذاد هؾسزًيي هَجَد  -1

 . ؽذ

 اهسياس دادُ 5تِ زؼذاد ّذكگذاری ًزعذ تِ هذیزیسی ًِ تيؾسزیي اخسالف اس هؼيار را داؽسِ تاؽذ  (تذٍى رٍؽٌایی هؼاتز)در فَرزی ًِ زؼذاد هؾسزًيي هَجَد  -2

 .خَاّذ ؽذ ٍ هاتوی اهسياساذ تز اعاط اخسالف تا آى ؽْزعساى هحاعثِ هی گزدد

 1000 اس 10: امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  10غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP- 1:                                                                          کذ شاخصكزٍػ اًزصی: عىًان شاخص

 

 .هوذار اًزصی هقزف ؽذُ هؾسزًيي ًِ زَعو ٍعایل اًذاسُ گيزی هزائر هی گزدد: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

  (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي  :                    مأخذ شاخص( Mkwh)هيليَى ًيلٍَاذ عاػر : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

 . ایي ؽاخـ ؽاهل ًليِ هؾسزًيي ػادی ٍ دیواًذی هی تاؽذ: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

:- محاسبٍ شاخص/فزمًل

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

1     

2     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ–دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 

 دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: شاخصياحذ متًلی 

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 . در فَرزی ًِ كزٍػ اًزصی تِ ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى تيؾسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ -1

 اهسياس دادُ خَاّذ ؽذ ٍ هاتوی اهسياساذ تز اعاط 5در فَرزی ًِ كزٍػ اًزصی ّذكگذاری ًزعذ تِ هذیزیسی ًِ تيؾسزیي اخسالف اس هؼيار را داؽسِ تاؽذ  -2

 .اخسالف تا آى ؽْزعساى هحاعثِ هی گزدد

 1000 اس 10: امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  11غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP-2: کذ شاخصدرفذ ٍفَل ًل عال خظ اس ًغز هَارد خاؿ                                                           : عىًان شاخص

 

  (تجش تذّی جاری دعسگاّْایی ًِ ىثن دعسَر ٍسارذ ًيزٍ هؾوَل ػذم هيغ اًؾؼاب هی تاؽٌذ )ًغثر ٍفَل هيالثاذ جاری تِ هيشاى كزٍػ جاری: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :  مأخذ شاخص درفذ                                      : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات
 .ّذكگذاری ایي ؽاخـ زَعو ًويسِ ٍفَل هيالثاذ اًجام هی ؽَد -1

. ّواًيَر ًِ در ًام ؽاخـ آهذُ اعر ایي ؽاخـ تذٍى احسغاب هؾسزًيي عخر ٍفَل اػالم هی گزدد -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

درفذ ٍفَل=   

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   هيليَى ریال جوغ هثلؾ خزداخر ؽذُ زَعو هؾسزًيي  1

   هيليَى ریالهثلؾ ًل فَرزحغاتْای فادر ؽذُ  2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– ًويسِ ٍفَل هيالثاذ : مىبع ي گزدآيروذٌ داد
 ًويسِ ٍفَل هيالثاذ- دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

 :تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .در فَرزی ًِ درفذ ٍفَل تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى تيؾسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ -1

 :در فَرذ ػذم ًغة زللاذ ّذف، اهسياس دّی اس عِ هزحلِ سیز زثؼير خَاّذ ًزد -2

هوایغِ تا ػولٌزد عال گذؽسِ هذیزیر هذًَر  2-1

 هوایغِ تا هياًگيي اعساى 2-2

هوایغِ تا هاتوی هذیزیسْای زَسیغ ؽْزعساًْای زاتؼِ  2-3

.  اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ2تِ اسای ّز یي درفذ اخسالف اس ّذف،  -3

 1000 اس 120: امتیاس تعییه شذٌ

 73  اص  12غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP- 3: کذ شاخصدرفذ خزداخر ؿيزحنَری                                                           : عىًان شاخص

 

، 1521ًحَُ خزداخر تْای تزم هقزكی هؾسزى ًِ تزاعاط هثلؾ درج ؽذُ در هثل تزم هزتَىِ ٍ تقَرذ ؿيزحنَری اس ىزین خَدخزداس، عاهاًِ : تعزیف شاخص

 . هی تاؽذ... ، ایٌسزًسی ٍ (POS)دعسگاُ خش 
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع
 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :  مأخذ شاخص درفذ                                      : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

:  تًضیحات
تا زَجِ تِ اهذاهاذ گغسزدُ در خقَؿ ركغ هؾٌل هزارداد تا دكازز خيؾخَاى، خَاّؾوٌذ اعر در فَرذ رٍیر ّز گًَِ زخلق هزازة را تِ دكسز رٍاتو ػوَهی  -1

 .یا دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي حَسُ عسادی گشارػ ًوایيذ

. گزدد (تيؾسز)هوذار ایي ؽاخـ هی تایغر در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ تْيٌِ  -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

درفذ خزداخر ؿيزحنَری     =  

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد جوغ هثَك خزداخر ؽذُ تِ رٍػ ؿيزحنَری  1

   زؼذادجوغ ًل هثَك فادر ؽذُ  2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد
 دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

 :تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .در فَرزی ًِ درفذ خزداخر ؿيز حنَری تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى تيؾسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ -1

 اهسياس دادُ خَاّذ ؽذ ٍ 35در فَرزی ًِ درفذ خزداخر ؿيز حنَری تِ هوذار ّذكگذاری ًزعذ تِ هذیزیسی ًِ تيؾسزیي اخسالف اس هؼيار را داؽسِ تاؽذ  -2

 .هاتوی اهسياساذ تز اعاط اخسالف تا آى ؽْزعساى هحاعثِ هی گزدد

 1000 اس 70 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  13غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP- 4: کذ شاخصدرفذ هقزف رٍؽٌایی هؼاتز اس ًل كزٍػ اًزصی                                                           : عىًان شاخص

 

 .درفذی اس هقزف اًزصی ًِ تِ اىالػاذ رٍؽٌایی هؼاتز اخسقاؿ هی یاتذ: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي  ٍ (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ :   مأخذ شاخص درفذ                                       : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 . تقَرذ الهح ؽوار هحاعثِ هی گزدیذ1395تا زَجِ تِ ػذم ًقة ًاهل ًٌسَرّای رٍؽٌایی هؼاتز در اعساى، ایي ؽاخـ زا خایاى عال  -1

. تٌا تِ دعسَر ؽزًر زَاًيز در عال جاری، ًليِ ؽزًسْای زَسیغ ًؾَر هلشم تِ هحاعثِ ایي ؽاخـ تقَرذ هزائر ًٌسَر ؽذُ اًذ -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ زؼييي :َذف شاخص

   . هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 درفذ هقزف رٍؽٌایی هؼاتز اس ًل كزٍػ اًزصی = 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   ًيلٍَاذ  كزٍػ اًزصی رٍؽٌایی هؼاتز 1

   ًيلٍَاذ كزٍػ ًل اًزصی  2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد
 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ- دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: ياحذ متًلی شاخص

 

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

 : -محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 تذٍى اهسياس: امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  14غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- CM- 1: کذ شاخصهسَعو هقزف عزاًِ خاًگی                                                           : عىًان شاخص

 

 هسَعو هقزف اًزصی یي هؾسزى زؼزكِ خاًگی در ىَل یي عال  : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :   مأخذ شاخص                 (Kwh) ًيلٍَاذ عاػر : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

:  تًضیحات
 .ّذكگذاری ایي ؽاخـ زَعو ًويسِ هذیزیر هقزف اًجام هی ؽَد -1

. هوذار ایي ؽاخـ تا زَجِ تِ اكشایؼ جوؼير ٍ عاخر ٍ عاس هی تایغر در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ تِ هيشاى اًذًی زـييز یاتذ -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ زؼييي هی : َذف شاخص

   . گزدد

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

   هسَعو عزاًِ خاًگی= 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   Kwh اًزصی هقزكی زؼزكِ خاًگی زا خایاى دٍرُ هَرد ًظز  1

زؼذاد هؾسزًيي زؼزكِ خاًگی زا خایاى دٍرُ هَرد  2

ًظز 

   ػذد

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 دكسز هذیزیر هقزف: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى ًوسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ هسَعو عزاًِ خاًگی تَدُ ٍ در فَرزی ًِ هؼٌَطتقَرذ  -1

 .ؽذ

 اهسياس دادُ خَاّذ ؽذ ٍ 20در فَرزی ًِ هسَعو هقزف عزاًِ خاًگی تِ هوذار ّذكگذاری ًزعذ تِ هذیزیسی ًِ تيؾسزیي اخسالف اس هؼيار را داؽسِ تاؽذ  -2

 .هاتوی اهسياساذ تز اعاط اخسالف تا آى ؽْزعساى هحاعثِ هی گزدد

 1000 اس 40: امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  15غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- CM- 2: کذ شاخصهسَعو هذرذ چزاؽ هٌقَتِ هَجَد                                                           : عىًان شاخص

 

 هياًگيي زَاى ًليِ چزاؿْای هَجَد در یي هحذٍدُ آهاری: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ :  مأخذ شاخص(                          Kw) ًيلٍَاذ : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .هوذار ایي ؽاخـ در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ هی تایغر ًاّؼ یاكسِ یا زـييز ًٌٌذ

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 هسَعو هذرذ چزاؽ هٌقَتِ هَجَد = 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   ًيلٍَاذ زَاى ًل چزاؽ ّای هَجَد 1

   زؼذادزؼذاد ًل چزاؽ ّای هَجَد  2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 . تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى ًوسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذهسَعو هذرذ چزاؽ هٌقَتِ هَجَددر فَرزی ًِ 

 1000  اس 10 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  16غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- CM- 3: کذ شاخصهذرذ هٌقَتِ رٍؽٌایی هَجَد                                                           : عىًان شاخص

 

 زَاى ًليِ چزاؿْای هَجَد در یي هحذٍدُ آهاری: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ :   مأخذ شاخص(                            Mw) هگاٍاذ: ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .هوذار ایي ؽاخـ در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ هی تایغر ًاّؼ یاكسِ یا زـييز ًٌٌذ

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 هذرذ چزاؽ هٌقَتِ هَجَد= ∑زَاى چزاؽ × زؼذاد چزاؽ 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   ًيلٍَاذ هجوَع زَاى ًل چزاؽ ّا 1

   زؼذادزؼذاد ًل چزاؽ ّا  2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 . تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى ًوسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذهذرذ چزاؽ هٌقَتِ هَجَددر فَرزی ًِ 

 1000  اس 10 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  17غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- CM- 4: کذ شاخصهقزف رٍؽٌایی هؼاتز                                                          : عىًان شاخص

 

 هوذار اًزصی هقزف ؽذُ زَعو اىالػاذ رٍؽٌایی هؼاتز  : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

  (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :      مأخذ شاخص                (Mkwh)ًيلٍَاذ عاػر  هيليَى: ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات
 . تقَرذ الهح ؽوار هحاعثِ هی گزدیذ1396تا زَجِ تِ ػذم ًقة ًاهل ًٌسَرّای رٍؽٌایی هؼاتز در اعساى، ایي ؽاخـ زا خایاى عال  -1

 .، ًليِ ؽزًسْای زَسیغ ًؾَر هلشم تِ هحاعثِ ایي ؽاخـ تقَرذ هزائر ًٌسَر ؽذُ اًذ1397 تٌا تِ دعسَر ؽزًر زَاًيز در عال  -2

. كزٍػ اًزصی هؼاتز عال جاری، اىالع رعاًی خَاّذ ؽذ (الهح ؽوار یا هزائر ًٌسَر هؼاتز)در فَرذ ّزگًَِ زـييز در ًحَُ هحاعثِ  -3

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 هياتن ّذكگذاری : َذف شاخص

ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ 

   . زؼييي هی گزدد

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 زؼذاد چزاؽ ×زَاى چزاؽ = هذرذ هٌقَتِ 

 (هياًگيي عاػاذ اعسلادُ اس چزاؿْا  ) 5/10×  (زؼذاد ؽة ّای عال) 365 ×هذرذ هٌقَتِ = هقزف رٍؽٌایی هؼاتز 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   ًيلٍَاذ زَاى چزاؽ 1

   ػذد زؼذاد چزاؽ 2

   ًيلٍَاذ هذرذ هٌقَتِ 3

   رٍسؽوار زؼذاد ؽثْای عال 4

   عاػر هياًگيي عاػاذ اعسلادُ اس چزاؿْا 5

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ-  دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي :ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 .  اهسياس ایي ؽاخـ تِ ؽاخـ كزٍػ اًزصی دادُ ؽذُ ٍ خَد ایي ؽاخـ تِ زٌْایی كاهذ اهسياس هی تاؽذ

: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .  كاهذ اهسياس هی تاؽذ

 -: امتیاس تعییه شذٌ

 73  اص  18غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 1: کذ شاخصزللاذ                                                            ًاّؼ: عىًان شاخص

 

 (...هاًٌذ زلق گزهائی در خيْا، ززاًغلَرهازَرّا ٍ )هوذار اًزصی تزم زَليذ ؽذُ ًِ تِ هقارف هليذ ًزعذ ٍ تِ فَرزْای هخسلق تِ ّذر رٍد : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 (MIS) ٍ عيغسن هذیزیر اىالػاذ (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :      مأخذ شاخص                درفذ                      : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

 .ّذكگذاری ایي ؽاخـ زَعو ًويسِ ًاّؼ زللاذ اًجام هی ؽَد: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 = درفذ زللاذ 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   هگاٍاذ اًزصی هقزكی 1

   هگاٍاذ اًزصی زحَیلی 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– دتيزخاًِ ًاّؼ زللاذ – دكسز تاسار تزم – دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 .ایي ؽاخـ اس ًظز ؽزًر زَاًيز، هْوسزیي ؽاخـ تَدُ ٍ تاالززیي اهسياس تِ ایي ؽاخـ زخقيـ دادُ ؽذُ اعر

: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .   تَدُ ٍ در فَرذ ًغة درفذ زللاذ ّذف، اهسياس ًاهل خَاّذ تَدهؼٌَطاهسياس دّی ایي ؽاخـ  -1

 :در فَرذ ػذم ًغة زللاذ ّذف، اهسياس دّی اس عِ هزحلِ سیز زثؼير خَاّذ ًزد -2

 هوایغِ تا ػولٌزد عال گذؽسِ هذیزیر هذًَر -1-2

 هوایغِ تا هياًگيي اعساى-2-2

هوایغِ تا هاتوی هذیزیسْای زَسیغ ؽْزعساًْای زاتؼِ -2-3

 : اهسياس اس كزهَل سیز هحاعثِ هی گزدد100 اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ ٍ هاتوی 20در فَرذ ػذم ًغة زللاذ ّذف،  -3

 ًحَُ اهسياسدّی= 100( -( زللاذ عال هثل–زللاذ عال هثل )× 10)

 1000 اس 120  :امتیاس تعییه شذٌ

 73  اص  19غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 2: کذ شاخصًاّؼ سهاى اًزصی زأهيي ًؾذُ ّز هؾسزى در رٍس                                                          : عىًان شاخص

 

  در عال ًغثر تِ عال گذؽسِیي هؾسزىسهاى هسَعو زأهيي ًؾذُ اًزصی تزای  هياًگيي ًاّؼ : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع
 

 (121)ًزم اكشار عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :                  مأخذ شاخص(                       m)دهيوِ : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

:  تًضیحات

 . ًغثر تِ عال گذؽسِ هی تاؽذًاّؼایي ؽاخـ تا هياًگيي سهاى اًزصی زأهيي ًؾذُ در رٍس كزم داؽسِ ٍ هٌظَر سهاى  -1

 . ٍ هٌلی تِ هؼٌی اكشایؼ سهاى اًزصی زأهيي ًؾذُ ّز هؾسزى در رٍس هی تاؽذًاّؼػالهر هثثر در ایي ؽاخـ تِ هؼٌی  -2

تاؽذ ٍ ایي تذاى هؼٌی اعر ًِ ّز عالِ سهاى اًزصی زأهيي ًؾذُ ّز هؾسزى در رٍس هی تایغر  فلز یا هثثر تذیْی اعر ایي ؽاخـ در ّز عال هی تایغر -3

 .ًوسز ؽَد

. ّذكگذاری ایي ؽاخـ زَعو دكسز دیغداچيٌگ اًجام هی ؽَد -4

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

 14/0:استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

=  -  

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

ًاّؼ سهاى اًزصی زأهيي ًؾذُ ّز هؾسزى در  1

 رٍس 

دهيوِ در ؽثاًِ 

 رٍس
  

ًاّؼ سهاى اًزصی زأهيي ًؾذُ ّز هؾسزى در  2

 عال هَرد گشارػ 

دهيوِ در ؽثاًِ 

 رٍس
  

ًاّؼ سهاى اًزصی زأهيي ًؾذُ ّز هؾسزى زا  3

 خایاى عال گذؽسِ 

دهيوِ در ؽثاًِ 

 رٍس
  

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

 :تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 73  اص  20غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

 امتیاسدَی شاخص

 :محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .  اهسياس دّی ایي ؽاخـ هؼٌَط تَدُ ٍ در فَرذ ًاّؼ سهاى ّذكگذاری ؽذُ، اهسياس ًاهل خَاّذ تَد -1

 :در فَرذ اكشایؼ یا ػذم ًغة عْويِ در ًظز گزكسِ ؽذُ، اهسياس دّی اس عِ هزحلِ سیز زثؼير خَاّذ ًزد  -2

  هوایغِ تا ػولٌزد عال گذؽسِ هذیزیر هذًَر– 1-2

 هوایغِ تا هياًگيي اعساى – 2-2

 هوایغِ تا هاتوی هذیزیسْای زَسیغ ؽْزعساًْای زاتؼِ – 3-2

 : اهسياس اس كزهَل سیز هحاعثِ هی گزدد80 اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ ٍ هاتوی 20در فَرذ ػذم ًغة ّذف،  -3

 ًحَُ اهسياسدّی =  80( - ( هوذار ًاّؼ–ّذف )× 8) 

 1000 اس 100: امتیاس تعییه شذٌ
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 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ID- 1: کذ شاخصظزكير خغسْای زَسیغ                                                           : عىًان شاخص

 

  ًيلٍَلر هَجَد20هجوَع زَاى خغسْای : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ :  مأخذ شاخص(                                     MVA) هگا ٍلر آهدز : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .ّذكگذاری ایي ؽاخـ هثسٌی تز خيؼ تيٌی دهين ًليِ ىزح ّای اخسقافی ٍ ػوَهی هی تاؽذ -1

   .اىالػاذ ایي ؽاخـ اس ًزم اكشار آهاری تذعر هی آیذ -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ :َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 : -محاسبٍ شاخص/فزمًل
 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

1     

2     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذًوسز  ًيلَ ٍلر هَجَد تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى 20در فَرزی ًِ ظزكير خغسْای 

 1000 اس 5: امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  22غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ID- 2: کذ شاخصىَل خيَه كؾار مؼيق                                                             : عىًان شاخص

 

 )زٌلاس) ٍلر 220ٍ یا  (عِ كاس) ٍلر 400خيَه َّایی تا ٍلساص : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ :   مأخذ شاخص(                                    Km) ًيلَهسز  : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

  :تًضیحات

 .ّذكگذاری ایي ؽاخـ هثسٌی تز خيؼ تيٌی دهين ًليِ ىزح ّای اخسقافی ٍ ػوَهی هی تاؽذ -1

 .اىالػاذ ایي ؽاخـ اس ًزم اكشار آهاری تذعر هی آیذ -2

.  یاكسِ یا زـييز ًٌٌذاكشایؼهوذار ایي ؽاخـ در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ هی تایغر  -3

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل
 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

1     

2     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى ًوسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ در فَرزی ًِ ىَل خيَه كؾار مؼيق

 1000  اس 5  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  23غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ID- 3: کذ شاخصىَل خيَه كؾار هسَعو                                                           : عىًان شاخص

 

 .ًيلٍَلر 33 ٍ 20، 11 خيَه ٍ خغسْای َّایی یا سهيٌی تا ٍلساصّای: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ :   مأخذ شاخص ًيلَهسز                                     : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .ّذكگذاری ایي ؽاخـ هثسٌی تز خيؼ تيٌی دهين ًليِ ىزح ّای اخسقافی ٍ ػوَهی هی تاؽذ -1

 .اىالػاذ ایي ؽاخـ اس ًزم اكشار آهاری تذعر هی آیذ -2

..  یا زـييز ًٌٌذاكشایؼ یاكسِهوذار ایي ؽاخـ در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ هی تایغر  -3

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 : -محاسبٍ شاخص/فزمًل
 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

1     

2     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى تيؾسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ در فَرزی ًِ ىَل خيَه كؾار هسَعو

 1000  اس 50 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 73 اص  24غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ID- 4: کذ شاخصهسَعو ىَل كيذرّای كؾار هسَعو                                                          : عىًان شاخص

 

 ًغثر هجوَع خيَه كؾار هسَعو هَجَد ًغثر تِ زؼذاد ًل كيذرّای هَجَد: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ :   مأخذ شاخص ًيلَهسز                                     : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .اىالػاذ ایي ؽاخـ، در فَرذ تزآٍرد خيَه كؾار هسَعو ٍ زؼذاد كيذرّا تذعر خَاّذ آهذ -1

. هوذار ایي ؽاخـ در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ هی تایغر ًاّؼ یاكسِ یا زـييز ًٌٌذ -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 هسَعو ظزكير خغسْای زَسیغ هَجَد  = 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   ًيلَهسز ىَل خيَه كؾار هسَعو  1

   زؼذادزؼذاد كيذرّای هَجَد  2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى ًوسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ در فَرزی ًِ هسَعو ىَل كيذرّای كؾار هسَعو

 1000  اس 50 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  25غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EM- 1: کذ شاخصظزكير هٌقَتِ جذیذ تِ اسای ّز هؾسزى جذیذ                                                            : عىًان شاخص

 

 ًغثر هجوَع زَاًْای هٌقَتِ در یي تاسُ سهاًی ًغثر تِ اكشایؼ زؼذاد هؾسزًيي در ّواى تاسُ : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ ٍ (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :  مأخذ شاخص                 هؾسزى/  ًيلٍَلر آهدز: ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .اىالػاذ ایي ؽاخـ، در فَرذ تزآٍرد ظزكير خغسْای زَسیغ ٍ زؼذاد هؾسزًيي جذیذ تذعر هی آیذ ٍ تقَرذ جذاگاًِ ّذكگذاری ًوی ؽَد  -1

.  یاكسِ یا زـييز ًٌٌذًاّؼهوذار ایي ؽاخـ در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ هی تایغر  -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

  ظزكير هٌقَتِ جذیذ تزای ّز هؾسزى جذیذ=

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   ًيلٍَلر آهدز ظزكير هٌقَتِ جذیذ 1

   زؼذادزؼذاد هؾسزًيي جذیذ   2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ–  دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .در فَرزی ًِ ظزكير هٌقَتِ جذیذ  تِ اساء ّز هؾسزى جذیذ تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى ًوسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ

 1000  اس 40 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  26غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EM- 2: کذ شاخصظزكير هٌقَتِ هَجَد تِ اسای ّز هؾسزى هَجَد                                                             : عىًان شاخص

 

 ًغثر هجوَع زَاًْای هٌقَتِ هَجَد ًغثر تِ زؼذاد هؾسزًيي ًل: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي  ٍ (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ :   مأخذ شاخصهؾسزى                   /  ًيلٍَلر آهدز: ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .اىالػاذ ایي ؽاخـ، در فَرذ تزآٍرد ظزكير خغسْای زَسیغ ٍ زؼذاد هؾسزًيي تذعر هی آیذ ٍ تقَرذ جذاگاًِ ّذكگذاری ًوی ؽَد -1

. هوذار ایي ؽاخـ در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ هی تایغر ًاّؼ یاكسِ یا زـييز ًٌٌذ -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

ظزكير هٌقَتِ هَجَد تِ اسای ّز هؾسزى هَجَد=   

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   ًيٍَلر آهدز ظزكير هٌقَتِ هَجَد 1

   زؼذادزؼذاد هؾسزًيي هَجَد  2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ–  دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .در فَرزی ًِ ظزكير هٌقَتِ هَجَد  تِ اساء ّز هؾسزى هَجَد تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى ًوسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ

 1000  اس 40: امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  27غفحِ     هْش وٌتشل 



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EM- 3: کذ شاخصهسَعو ظزكير خغسْای زَسیغ هَجَد                                                             : عىًان شاخص

 

 ًغثر هجوَع زَاًْای هٌقَتِ هَجَد ًغثر تِ زؼذاد ًل خغسْای هَجَد: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ :   مأخذ شاخص(                           KVA) ًيلٍَلر آهدز: ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .اىالػاذ ایي ؽاخـ، در فَرذ تزآٍرد زؼذاد خغسْای زَسیغ هٌقَتِ جذیذ ٍ تا زَجِ تِ ظزكير خغسْای زَسیغ تذعر خَاّذ آهذ -1

. هوذار ایي ؽاخـ در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ هی تایغر ًاّؼ یاكسِ یا زـييز ًٌٌذ -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ زؼييي :َذف شاخص

   . هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

هسَعو ظزكير خغسْای زَسیغ هَجَد  =    

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   ًيلٍَلر آهدز ظزكير خغسْای زَسیغ 1

   زؼذادزؼذاد خغسْای زَسیغ  2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى ًوسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذهسَعو ظزكير خغسْای زَسیغ هَجَد در فَرزی ًِ 

 1000  اس 20: امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  28غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EM- 4: کذ شاخصىَل خيَه كؾار مؼيق تِ اسای ّز هؾسزى هَجَد                                                           : عىًان شاخص

 

 ًغثر هجوَع خيَه كؾار مؼيق هَجَد تِ هؾسزًيي هَجَد: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي  ٍ (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ :   مأخذ شاخصهؾسزى                                  /  هسز: ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .اىالػاذ ایي ؽاخـ، در فَرذ تزآٍرد ىَل خيَه كؾار مؼيق ٍ زؼذاد هؾسزًيي هَجَد تذعر هی آیذ ٍ تقَرذ جذاگاًِ ّذكگذاری ًوی ؽَد -1

.  یا زـييز ًٌٌذًاّؼ یاكسِهوذار ایي ؽاخـ در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ هی تایغر  -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ :َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 ىَل خيَه كؾار مؼيق تِ اسای ّز هؾسزى هَجَد = 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   ًيلَهسز ىَل اىالػاذ كؾار مؼيق 1

   (ػذد)زؼذادزؼذاد هؾسزًيي هَجَد  2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى ًوسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ  تاسای ّز هؾسزى هَجَدمؼيقدر فَرزی ًِ ىَل خيَه كؾار 

 1000  اس 45 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  29غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EM- 5: کذ شاخصىَل خيَه كؾار مؼيق تِ اسای ّز هؾسزى جذیذ                                                           : عىًان شاخص

 

 ًغثر ػولٌزد اىالػاذ كؾار مؼيق در تاسُ هؼيي تِ زؼذاد هؾسزًيي جذیذ در ّواى تاسُ: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي  ٍ (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ :  مأخذ شاخصهؾسزى                                   /  هسز: ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .اىالػاذ ایي ؽاخـ، در فَرذ تزآٍرد ىَل خيَه كؾار مؼيق ٍ زؼذاد هؾسزًيي هَجَد تذعر هی آیذ ٍ تقَرذ جذاگاًِ ّذكگذاری ًوی ؽَد -1

.  یاكسِ یا زـييز ًٌٌذًاّؼهوذار ایي ؽاخـ در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ هی تایغر  -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ :َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

  ىَل خيَه كؾار مؼيق تِ اسای ّز هؾسزى جذیذ = 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   ًيلَهسز ىَل خيَه كؾار مؼيق جذیذ 1

   زؼذادزؼذاد هؾسزًيي هَجَد  2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى ًوسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ در فَرزی ًِ ىَل خيَه كؾار مؼيق تاسای ّز هؾسزى جذیذ

 1000  اس 45 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  30غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EM- 6: کذ شاخصدرفذ ًقة ًٌسَرّای رٍؽٌایی تِ زؼذاد كيذرّای رٍؽٌایی                                                           : عىًان شاخص

 

 .درفذی اس خغسْای ػوَهی دارای كيذر رٍؽٌایی هؼاتز ًِ تِ ًٌسَر رٍؽٌایی هؼاتز هجْش ؽذُ اًذ: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي  ٍ (MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ :   مأخذ شاخص درفذ                                       : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 . تقَرذ الهح ؽوار هحاعثِ هی گزدیذ1395تا زَجِ تِ ػذم ًقة ًاهل ًٌسَرّای رٍؽٌایی هؼاتز در اعساى، ایي ؽاخـ زا خایاى عال  -1

. تٌا تِ دعسَر ؽزًر زَاًيز در عال جاری، ًليِ ؽزًسْای زَسیغ ًؾَر هلشم ًقة ٍ هزائر ًليِ ًٌسَرّا ؽذُ اًذ -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای : َذف شاخص

   . تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 درفذ ًقة ًٌسَرّای رٍؽٌایی تِ زؼذاد كيذرّای رٍؽٌایی = 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد زؼذاد ًٌسَرّای رٍؽٌایی هؼاتز ًقة ؽذُ 1

   زؼذادزؼذاد كيذرّای رٍؽٌایی هؼاتز ًقة ؽذُ   2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

 تِ هيشاى درفذ ًقة ًٌسَر ٍ هزائر آى اهسياس دادُ خَاّذ ؽذ: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 1000 اس 20  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  31غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 .I- EM- 7: کذ شاخصدرفذ هزائر ًٌسَرّای رٍؽٌایی تِ درفذ ًٌسَرّای رٍؽٌایی هٌقَتِ                                                           : عىًان شاخص

 

 .درفذ هزائر آى هيشاى اس ًٌسَرّای رٍؽٌایی هؼاتز ًِ ًقة گزدیذُ اًذ: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :   مأخذ شاخص درفذ                                       : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 . تقَرذ الهح ؽوار هحاعثِ هی گزدیذ1395تا زَجِ تِ ػذم ًقة ًاهل ًٌسَرّای رٍؽٌایی هؼاتز در اعساى، ایي ؽاخـ زا خایاى عال  -1

. تٌا تِ دعسَر ؽزًر زَاًيز در عال جاری، ًليِ ؽزًسْای زَسیغ ًؾَر هلشم ًقة ٍ هزائر ًليِ ًٌسَرّا ؽذُ اًذ -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای : َذف شاخص

   .  تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 درفذ هزائر ًٌسَرّای رٍؽٌایی تِ زؼذاد كيذرّای رٍؽٌایی = 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد  زؼذاد ًٌسَرّای رٍؽٌایی هؼاتز هزائر ؽذُ 1

   زؼذادزؼذاد ًٌسَرّای رٍؽٌایی هؼاتز ًقة ؽذُ   2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

 .تِ هيشاى درفذ هزائر ًٌسَرّای هٌقَتِ اهسياس دادُ خَاّذ ؽذ: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 1000 اس 15 :امتیاس تعییه شذٌ

 73  اص  32غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- IT- 1: کذ شاخصدرفذ تزداؽر اىالػاذ ؽثٌِ كؾار هسَعو ٍ خغر ّا                                                           : عىًان شاخص

 

 جوغ آٍری ًليِ اىالػاذ هٌاًی ٍ زَفيلی خغسْای كؾار هسَعو ٍ خغسْای كؾار هسَعو هياتن دعسَرالؼول ّای اتالؿی عاسهاى زَاًيز : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (GIS)عاهاًِ اىالػاذ هٌاًی :   مأخذ شاخص درفذ                                       : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

:- محاسبٍ شاخص/فزمًل

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

1     

2     

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دفتز بزوامٍ ریشی ي بًدجٍ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

تا زَجِ تِ ازوام تزداؽر اىالػاذ ٍ خغسْای كؾار هسَعو در عيح اعساى، ًليِ هذیزیسْای زَسیغ ؽْزعساًْای زاتؼِ تا تزٍس رعاًی هوایغِ ٍ اهسياس تٌذی  -1

 .  خَاٌّذ ؽذ

 تِ هيشاى درفذ تزٍس رعاًی اىالػاذ كؾار هسَعو ٍ خغسْا اهسياس دادُ خَاّذ ؽذ: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 

 1000  اس 25 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  33غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- IT- 2: کذ شاخصدرفذ تزداؽر اىالػاذ ؽثٌِ كؾار مؼيق                                                           : عىًان شاخص

 

 جوغ آٍری ًليِ اىالػاذ هٌاًی ٍ زَفيلی اىالػاذ كؾار مؼيق هياتن دعسَرالؼول ّای اتالؿی عاسهاى زَاًيز: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (GIS)عاهاًِ اىالػاذ هٌاًی :   مأخذ شاخص درفذ                                       : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

: - محاسبٍ شاخص/فزمًل

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

1     

2     

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  دفتز بزوامٍ ریشی ي بًدجٍ:  مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 تا زَجِ تِ ازوام تزداؽر اىالػاذ كؾار مؼيق در عيح اعساى، ًليِ هذیزیسْای زَسیغ ؽْزعساًْای زاتؼِ تا تزٍس رعاًی هوایغِ ٍ اهسياس تٌذی 

 .  خَاٌّذ ؽذ

 .تِ هيشاى درفذ تزٍس رعاًی اىالػاذ كؾار مؼيق اهسياس دادُ خَاّذ ؽذ: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 

 1000  اس 25 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  34غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- HI- 1: کذ شاخصمزیة ٍكَر حادثِ                                                           : عىًان شاخص

 

 .تِ كزاٍاًی دكؼاذ زٌزار حَادش هزتَه تِ تزم گزكسگی تا در ًظز گزكسي زؼذاد ًارًٌاى ٍ عاػاذ حنَر در هحل كؼالير اىالم هی گزدد: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 تاًي اىالػاذ ایوٌی ؽزًر:   مأخذ شاخص درفذ                                       : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات
 .اس عال جاری ًليِ حَادش، اػن اس حَادش هزتَه تِ هؾسزًيي، خيواًٌاراى ٍ ّوٌاراى خيگيزی خَاّذ ؽذ

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 : -محاسبٍ شاخص/فزمًل
 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

1     

2     

3     

4     

ارسیابی شاخص 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  دكسز ایوٌی ٍ ًٌسزل مایؼاذ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 معايوت بُزٌ بزداری ي دیسپاچیىگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

 . ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذًوسزدر فَرزی ًِ مزیة ٍكَر حادثِ تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى : محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 

 1000  اس 10 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 

 73  اص  35غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 .I- HI- 2: کذ شاخصمزیة ؽذذ حادثِ                                                            :عىًان شاخص

 

 هوذار زللاذ عاػاذ ًاری در اثز عَاًح هزتَىِ  : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 تاًي اىالػاذ ایوٌی ؽزًر:   مأخذ شاخص درفذ                                       : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .اس عال جاری ًليِ حَادش، اػن اس حَادش هزتَه تِ هؾسزًيي، خيواًٌاراى ٍ ّوٌاراى خيگيزی خَاّذ ؽذ

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی : َذف شاخص

   . عاالًِ زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 مزیة ؽذذ حادثِ = 

 

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد زؼذاد رٍسّای ًاری اس دعر ركسِ 1

   زؼذادزؼذاد عاػاذ ًار در یي دٍرُ هَرد ًظز  2

   زؼذاد زؼذاد ًارًٌاى 3

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز ایوٌی ٍ ًٌسزل مایؼاذ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 معايوت بُزٌ بزداری ي دیسپاچیىگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

 .در فَرزی ًِ مزیة ؽذذ حادثِ تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى ًوسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذ: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 

 1000  اس 10 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  36غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- SP- 1: کذ شاخصزؼذاد خزعٌل تِ زؼذاد هؾسزًيي هَجَد                                                           : عىًان شاخص

 

 -  : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

  (اداری- سیستم جامع مالی):                       مأخذ شاخص                       زؼذاد: ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .اس عال جاری زؼذاد ًليِ خزعٌل اػن اس رعوی، ؽزًسی ٍ حجوی هحاعثِ ٍ تا زؼذاد هؾسزًيي هوایغِ هی گزدد -1

.  ًلز ًيزٍی ًار اعسخذام گزدد1 هؾسزى هی تایغر 1000ىثن زؼاریق ٍسارذ ًيزٍ تِ اسای ّز  -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

   زؼذاد خزعٌل تِ زؼذاد هؾسزًيي هَجَد =  

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد زؼذاد خزعٌل 1

   زؼذادزؼذاد هؾسزًيي هَجَد  2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي –اهَر ًارًٌاى : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

 ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس هوذار یي ّشارم رعيذُ یا اس آى ًوسزدر فَرزی ًِ ًغثر زؼذاد خزعٌل تِ زؼذاد هؾسزًيي تِ  :محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .ًغز خَاّذ ؽذ

 1000  اس 5 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  37غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- MI-1: کذ شاخصدرفذ ًقة ًٌسَرّای چٌذ زؼزكِ                                                           : عىًان شاخص

 

ًٌسَر چٌذ زؼزكِ ٍعيلِ ای اعر ًِ هوذار اًزصی الٌسزیٌی را در سهاًْای ًن تاری، هياى تاری ٍ خز تاری اًذاسُ گيزی هی ًٌذ ٍ تز حغة ًيلَ ٍاذ : تعزیف شاخص

 .عاػر ًؾاى هی دّذ
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :   مأخذ شاخص درفذ                                      : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

 .هجوَع ًٌسَرّای چٌذ زؼزكِ در ّز عال حافل جوغ ًٌسَرّای زؼَیل ؽذُ ٍ ًقة ؽذُ تا هجوَع ًل ًٌسَرّای چٌذ زؼزكِ هی تاؽذ -1

. گزدد (تيؾسز)هوذار ایي ؽاخـ هی تایغر در ّز عال ًغثر تِ عال گذؽسِ تْيٌِ  -2

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

هياتن ّذكگذاری ؽاخـ ّای تزًاهِ ای ٍ ًيليسی عاالًِ : َذف شاخص

   . زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

درفذ ًقة ًٌسَرّای چٌذ زؼزكِ  =    

 مًلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مًلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد زؼذاد ًٌسَرّای چٌذ زؼزكِ  1

   زؼذادجوغ ًل زؼذاد ًٌسَرّای هَجَد  2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ–دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 . تِ هوذار ّذكگذاری رعيذُ یا اس آى تيؾسز ؽَد اهسياس ًاهل ٍ در ؿيز ایٌقَرذ اهسياس ًغز خَاّذ ؽذًقة ًٌسَرّای چٌذ زؼزكِدر فَرزی ًِ درفذ  -1

 اهسياس دادُ خَاّذ 25در فَرزی ًِ درفذ ًقة ًٌسَرّای چٌذ زؼزكِ تِ هوذار ّذكگذاری ًزعذ تِ هذیزیسی ًِ تيؾسزیي اخسالف اس هؼيار را داؽسِ تاؽذ  -2

 .ؽذ ٍ هاتوی اهسياساذ تز اعاط اخسالف تا آى ؽْزعساى هحاعثِ هی گزدد

 1000 اس 50 :امتیاس تعییه شذٌ

 73  اص  38غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I - ME- 5:  کذ شاخصًاّؼ زللاذ                                                                                    : عىًان شاخص

 

 هاّاًِ ًغثر تِ دٍرُ هؾاتِ در عال هثل ی زجوغیًغثر زللاذ اًزص: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

( MIS)عيغسن هذیزیر اىالػاذ  ٍ (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :   مأخذ شاخص                                       درفذ : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

 

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ :َذف شاخص

.  اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 وبّص تلفبت  = 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   Kwh كزٍػ ركسِ زا هاُ هحاعثِ یاًزص 1

   Kwh  زا هاُ هحاعثِیلی زحَیاًزص 2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا دكسز تاسار تزم - دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي -  دكسز تزًاهِ ٍ ًٌسزل خزٍصُ :مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 

 دكسز تاسار تزم- دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي -دكسز تزًاهِ ٍ ًٌسزل خزٍصُ : ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

 : امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  39غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 6: کذ شاخصًاّؼ زللاذ                                                                             : عىًان شاخص

 

  یا تِ ػثارزی ًغثر هوذار اًزصی كزٍػ ركسِ در یي عال گذؽسِ تِ هوذار اًزصی زحَیلی در یي عال گذؽسِ درفذ زللاذ ًويِ تِ ًويِ : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (MIS) ٍ عيغسن هذیزیر اىالػاذ (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :            مأخذ شاخص                                          درفذ  : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

:  تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي :َذف شاخص

.  ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 وبّص تلفبت  =

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   Kwh عال گذؽسِ یي كزٍػ ركسِ یاًزص 1

   Kwh عال گذؽسِ یي یلی زحَیاًزص 2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  دكسز تاسار تزم- دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي- دكسز تزًاهِ ٍ ًٌسزل خزٍصُ : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 دكسز تاسار تزم- دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي -دكسز تزًاهِ ٍ ًٌسزل خزٍصُ: شاخصياحذ متًلی 

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

   :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  40غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP- 5:  کذ شاخص                                                              درفذ هزائر: عىًان شاخص

 

  ًغثر زؼذاد ًٌسَرّای هزائر ؽذُ ىی دٍرُ اسریاتی تِ زؼذاد ًل ًٌسَرّای آهادُ هزائر در دٍرُ ارسیاتی  : تعزیف شاخص
  

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :       مأخذ شاخص                                                          درفذ : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

 : تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي : َذف شاخص

.  ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 درفذ هزائر ًٌسَرّا  = × 100

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد یاتی دٍرُ ارسی هزائر ؽذُ هیزؼذاد ًٌسَرّا 1

   زؼذاد یاتی آهادُ هزائر دٍرُ ارسیزؼذاد ًل ًٌسَرّا 2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

 :تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

 : امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  41غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP- 6:                                                                           کذ شاخصیؾسز تار ٍ ب2 یدرفذ ػذم هزائر هسَال: عىًان شاخص

 

  تار هسَالی ٍ تيؾسز در سهاى ارسیاتی تِ زؼذاد ًل ًٌسَرّای كؼال در سهاى ارسیاتی 2ًغثر زؼذاد ًٌسَرّای هزائر ؽذُ : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :                        مأخذ شاخص                         درفذ :ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

:  تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ : َذف شاخص

.  اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

  ثبس ٍ ثیطتش  2دسغذ عذم لشائت هتَالی  =  ×100

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

 یؾسز ٍ بی تار هسَال2 هزائر ًؾذُ یزؼذاد ًٌسَرّا 1

 یاتیدر سهاى ارس

   زؼذاد

   زؼذاد یاتی كؼال در سهاى ارسیزؼذاد ًل ًٌسَرّا 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 

 دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی: شاخصياحذ متًلی 

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

 : امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  42غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP- 7: کذ شاخص                                                           درفذ هزائر تا خزٍب: عىًان شاخص

 

 زؼذاد ًٌسَرّای هزائر ؽذُ تا خزٍب ىی دٍرُ ارسیاتی تِ زؼذاد ًل ًٌسَرّای دیجيسال هزائر ؽذُ در ىی دٍرُ ارسیاتی ًغثر: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :  مأخذ شاخص درفذ                                      : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر : َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 دسغذ لشائت ثب پشٍة   =  × 100

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد یاتی دٍرُ ارسی هزائر ؽذُ تا خزٍب هیزؼذاد ًٌسَرّا 1

 هزائر ؽذُ دٍرُ یجيسال دیزؼذاد ًل ًٌسَرّا 2

یاتی ارس

   زؼذاد

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی: مىبع ي گزدآيروذٌ داد
 دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

 :تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

 : امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  43غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- MI- 3: کذ شاخص                                                               كْام هزائر ؽذُ اس راُ دٍریدرفذ ًٌسَرّا: عىًان شاخص

 

  ًغثر زؼذاد ًل ًٌسَرّای كْام هٌقَتِ هزائر ؽذُ اس راُ دٍر تِ زؼذاد ًل ًٌسَرّای كْام هاتل هزائر اس راُ دٍر :تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :  مأخذ شاخص درفذ                                      : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

:  تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ : َذف شاخص

.  راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 
 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد كْام هٌقَتِ هزائر ؽذُ اس راُ دٍر یزؼذاد ًٌسَرّا 1

   زؼذاد  كْام هاتل هزائر اس راُ دٍریزؼذاد ًل ًٌسَرّا 2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی: مىبع ي گزدآيروذٌ داد
 دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

 :تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  44غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- MI- 4:   کذ شاخص                                                                     هاتل هزائر اس راُ دٍریدرفذ ًٌسَرّا: عىًان شاخص

 

  ًغثر زؼذاد ًٌسَرّای هزائر ؽذُ اس راُ دٍر تِ زؼذاد ًل ًٌسَرّا: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :   مأخذ شاخص درفذ                                       : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي :َذف شاخص

.  ؽزًر زؼييي هی گزدد

  

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 
 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد هزائر ؽذُ اس راُ دٍر یزؼذاد ًٌسَرّا 1

   زؼذاد زؼذاد ًل ًٌسَرّا 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 

  دكسز ًظارذ ٍ ًٌسزل لَاسم اًذاسُ گيزی: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

 : محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

 : امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  45غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP- 8:   کذ شاخص                                                                  ی ٍ افالحی تزگؾریًزخ هثل ّا: عىًان شاخص

 

 ًغثر زؼذاد هثَك تزگؾر دادُ ؽذُ ٍ افالحی تِ ًل زؼذاد هثل ّای فادر ؽذُ  : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :  مأخذ شاخص                                                 درّشار : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

:  تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر : َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد

 

  :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 
 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد ی ٍ افالحی تزگؾریزؼذاد هثل ّا 1

   زؼذاد  فادرُیزؼذاد هثل ّا 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

 : امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  46غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP- 9: کذ شاخص                                                                        زَهاى5000 یزدرفذ هثَك فادرُ س: عىًان شاخص

 

  زَهاى در آخزیي دٍرُ تِ زؼذاد ًل هثل ّای فادر ؽذُ در آخزیي دٍرُ 5000زؼذاد هثل ّای تا هثلؾ ًوسز اس  ًغثر: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :  مأخذ شاخص                                                    درفذ : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ :َذف شاخص

.  اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

 زَهاى 5000 تا هثلؾ ًوسز اس یزؼذاد هثل ّا 1

 دٍرُ یيآخز

   زؼذاد

   زؼذاد  دٍرُیي فادرُ آخزیزؼذاد هثل ّا 2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  47غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP- 2:  کذ شاخص                                                               (تا ًغز هَارد خاؿ) یدرفذ ٍفَل جار: عىًان شاخص

 

ًغثر ٍفَل هيالثاذ جاری تِ هيشاى كزٍػ جاری ًِ تذّی جاری دعسگاّْایی ًِ ىثن دعسَر ٍسارذ ًيزٍ هؾوَل ػذم هيغ اًؾؼاب هی تاؽٌذ را : تعزیف شاخص

 .ؽاهل ًوی ؽَد
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :   مأخذ شاخص                                                   درفذ : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

 :تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر : َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد

 

  :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

درفذ ٍفَل=   

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   هيليَى ریال (تا ًغز هَارد خاؿ) یٍفَل عال جار 1

   هيليَى ریال (تا ًغز هَارد خاؿ) ی عال جاریالیكزٍػ ر 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– ًويسِ ٍفَل هيالثاذ : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 

 ًويسِ ٍفَل هيالثاذ- دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

 :تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

 : محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

:  امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  48غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP- 10 :کذ شاخص                                                             درفذ ٍفَل تِ هيالثاذ: عىًان شاخص

 

  هاُ گذؽس12ِ هاُ گذؽسِ تِ هجوَع كزٍػ اًزصی ٍ هاًذُ هيالثاذ ىی 12  ًغثر ٍفَل هيالثاذ اًزصی ىی: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :      مأخذ شاخص                درفذ                             : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ : َذف شاخص

.  راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

  :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   هيليَى ریال هاُ گذؽسِ 12 در یٍفَل هيالثاذ اًزص 1

   هيليَى ریال یؼ هاُ ج12هاًذُ هيالثاذ  2

   هيليَى ریال هاُ گذؽسِ 12 در ی اًزصیكزٍػ ارعال 3

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي :ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

 

 : امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73 اص  49غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP- 11: کذ شاخص                                زَهاى50،000 اس یؼ بی تا تذُی هسَالیؾسز دٍرُ ٍ ب2درفذ ػذم ٍفَل : عىًان شاخص

 

 دٍرُ ٍ تيؾسز در سهاى ارسیاتی تِ زؼذاد ًل هؾسزًيي 2زؼذاد هؾسزًيي تذٍى خزداخر  ًغثر: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي  :     مأخذ شاخص                درفذ                      : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

:  تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ : َذف شاخص

.  راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

  :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

  

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

 در سهاى یؾسز دٍرُ ٍ ب2زؼذاد هؾسزًاى تذٍى خزداخر  1

 یاتیارس

  زؼذاد 

  زؼذاد زؼذاد هؾسزًاى  2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 

 دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

: محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

 

   :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  50غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- RP- 3: کذ شاخصیٌی                                                                 درفذ خزداخر الٌسزٍى: عىًان شاخص

 

، 1521ًحَُ خزداخر تْای تزم هقزكی هؾسزى ًِ تزاعاط هثلؾ درج ؽذُ در هثل تزم هزتَىِ ٍ تقَرذ ؿيزحنَری اس ىزین خَدخزداس، عاهاًِ : تعزیف شاخص

 . هی تاؽذ... ، ایٌسزًسی ٍ (POS)دعسگاُ خش 
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :  مأخذ شاخص درفذ                                      : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

:  تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر :َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

درفذ خزداخر ؿيزحنَری     =  

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

  زؼذاد  ی حنَریز خزداخر ؽذُ ؽیزؼذاد هثل ّا 1

  زؼذاد  خزداخر ؽذُ یزؼذاد هثل ّا 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز تزًاهِ ریشی ٍ تَدجِ– دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد
دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : ياحذ متًلی شاخص

امتیاسدَی شاخص 

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ
 

 

 

 73  اص  51غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 7: کذ شاخص                                                ؽذُیيي زغیي زجاٍس اس عوق هجاس جیزؼذاد رٍسّا: عىًان شاخص

 

  ؽذُ اعریؾسز بیَر خزداد زا ؽْزی ؽذُ در هاُ ّایيي زغیي تار رٍساًِ ؽزًر اس عوق هجاس جیي ًِ جییزؼذاد رٍسّا  : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 :  مأخذ شاخص                                                                 زؼذاد : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

 :تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر :َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

:  - محاسبٍ شاخص/فزمًل

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

 تار رٍساًِ ؽزًر اس عوق هجاس یي ًِ جییزؼذاد رٍسّا 1

 یؾسز بیَر خزداد زا ؽْزی ؽذُ در هاُ ّایيي زغیيج

 ؽذُ اعر

   زؼذاد

2     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  تْزُ تزداری اهَر:  مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 بُزٌ بزداری ي دیسپاچیىگمعايوت : ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

 : امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  52غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- CM- 5 :کذ شاخص                                                              هقزفی تا هقزف تاالزز اس الگَیدرفذ هؾسزًاى خاًگ: عىًان شاخص

 

 زؼذاد هؾسزًيي تا هقزف تاالزز اس الگَی هقزف تِ زؼذاد ًل هؾسزًيي ًغثر: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 :   مأخذ شاخص                                                   درفذ : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ :َذف شاخص

.  اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد هقزف یزؼذاد هؾسزًاى تا هقزف تاالززاس الگَ 1

   زؼذادزؼذاد ًل هؾسزًاى  2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

   :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  53غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EE- 1: کذ شاخص                                          اس اىالػاذ هَجَدیلٍَاذ  ى30 اًؾؼاب ًوسز اس ی سهاى ٍاگذاریاًگييم: عىًان شاخص

 

 ًغثر هجوَع سهاى ٍاگذاری اًؾؼاب تزم ًل هؾسزًيي اس اىالػاذ هَجَد تِ زؼذاد ًل اًؾؼاتاذ ٍاگذار ؽذُ اس اىالػاذ تزم هَجَد: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :   مأخذ شاخص(                                                                 d )رٍس : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ : َذف شاخص

.  اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

  :استاوذارد ملی شاخص

 : محاسبٍ شاخص/فزمًل

 

 هسَعو سهاى ٍاگذاری اًؾؼاب اس اىالػاذ هَجَد = 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

 اس یذ جذی اًؾؼاب ّایجوغ هذذ سهاى ٍاگذار 1

اىالػاذ هَجَد 

   عاػر

   زؼذاد اس اىالػاذ هَجَد یذ جذیزؼذاد ًل اًؾؼاب ّا 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 

 دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  54غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- FM- 1: کذ شاخص                                                             اٍل دٍرُی ؽزًر تِ تذُیًغثر تذُ: عىًان شاخص

 

 ًغثر هيشاى تذّی اػالهی ؽزًر در سهاى ارسیاتی تِ هيشاى تذّی اتسذای عال هياتن تا فَرذ ّای هالی: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (Billing)عيغسن جاهغ هؾسزًيي :  مأخذ شاخص                                                ًغثر : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر : َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   هيليَى ریال یاتی ؽزًر در سهاى ارسی اػالمی تذُیشاىم 1

   هيليَى ریالی  هالی عال هياتن فَرذ ّای اتسذایتذُ 2

     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد
 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  55غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 8: کذ شاخصیق                                   كؾار هسَعو ٍ كؾار مغ - یغزَس (SAIDI )یخاهَػ: عىًان شاخص

 

 هجوَع خاهَؽی كؾار هسَعو تا تزًاهِ ٍ خاهَؽی كؾار مؼيق تِ ػالٍُ خاهَؽی كؾار هسَعو تی تزًاهِ خایذار: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (121)عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :  مأخذ شاخص                            ّز هؾسزىی در عال تِ اسایوِدم : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ : َذف شاخص

.  اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 خبهَضی فطبس هتَسط ثی ثشًبهِ پبیذاس+ خبهَضی فطبس ضعیف + خبهَضی فطبس هتَسط ثبثشًبهِ 

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد زؼذاد خاهَؽی كؾار هسَعو تاتزًاهِ 1

   زؼذادزؼذاد خاهَؽی كؾار مؼيق  2

   زؼذاد زؼذاد خاهَؽی كؾار هسَعو تی تزًاهِ خایذار 3

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    اهَر تْزُ تزداری : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

 : امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  56غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 9 : کذ شاخص                                                            تاتزًاهِ كؾار هسَعو (SAIDI )یخاهَػ: عىًان شاخص

 

 ًغثر هجوَع اًزصی زَسیغ ًؾذُ تاتزًاهِ كؾار هسَعو تِ ًل اًزصی زحَیلی ؽزًر: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (121)عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :   مأخذ شاخص                            ّز هؾسزىی در عال تِ اسایوِدم : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

 :تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي : َذف شاخص

.  ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

  
 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   Kwh ًؾذُ تا تزًاهِ كؾار هسَعو یغ زَسیهجوَع اًزص 1

   Kwh  ؽزًریلی زحَیاًزص 2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   اهَر تْزُ تزداری: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

:  امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  57غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 10: کذ شاخص                                                           كؾار هسَعویذار خای تزًاهِب (SAIDI )یخاهَػ: عىًان شاخص

 

 ًغثر هجوَع اًزصی زَسیغ ًؾذُ تی تزًاهِ كؾار هسَعو تِ هجوَع ًل اًزصی زحَیلی ؽزًر: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (121)عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :  مأخذ شاخص                             ّز هؾسزىی در عال تِ اسایوِدم : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي :َذف شاخص

.  ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 
 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   Kwh تزًاهِ كؾار هسَعو ی ًؾذُ بیغ زَسیهجوَع اًزص 1

   Kwh  ؽزًریلی زحَیاًزص 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   اهَر تْزُ تزداری : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 

 73  اص  58غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 11: کذ شاخصی                                                            ػوَمیذرّای فیذار خای تزًاهِ بی  زؼذاد هيغیاًگييم: عىًان شاخص

 

 ًغثر هجوَع زؼذاد هيؼی ّای تی تزًاهِ خایذار كيذرّای ػوَهی كؾار هسَعو تِ زؼذاد ًل كيذرّای ػوَهی كؾار هسَعو: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (121)عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :  مأخذ شاخصیذر                                                        ف/زؼذاد : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ : َذف شاخص

.  راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

  

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

 ی ػوَمیذرّای فیذار تزًاهِ خای بیزؼذاد هيغ 1

كؾار هسَعو 

   زؼذاد

  زؼذاد   كؾار هسَعوی ػوَمیذرّایزؼذاد ف 2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   اهَر تْزُ تزداری : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 73  اص  59غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 12: کذ شاخصی                                                   ػوَمیذرّای عزخو فیذار خای تزًاهِ بی  زؼذاد هيغیاًگييم: عىًان شاخص

 

  ًغثر هجوَع زؼذاد هيؼی ّای ًاهل تی تزًاهِ كيذرّای ػوَهی كؾار هسَعو تِ زؼذاد ًل كيذرّای ػوَهی كؾار هسَعو: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (121)عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :   مأخذ شاخصیذر                                                     ف/زؼذاد : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ : َذف شاخص

.  راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

  :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

 ی ػوَمیذرّای فیذار تزًاهِ خای ًاهل بیذر فیزؼذاد هيغ 1

كؾار هسَعو 

   زؼذاد

  زؼذاد   كؾار هسَعوی ػوَمیذرّایزؼذاد ف 2

ارسیابی شاخص 
 

 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

 : محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد
 

 : امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  60غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 13: کذ شاخصی                                                ػوَمیذرّای گذرا فی تزًاهِ بی زؼذاد هيغیاًگييم: عىًان شاخص

 

 ًغثر هجوَع زؼذاد هيؼی ّای تی تزًاهِ گذرای كيذرّای ػوَهی كؾار هسَعو تِ زؼذاد ًل كيذرّای ػوَهی كؾار هسَعو: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (121)عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :   مأخذ شاخصیذر                                                      ف/زؼذاد : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ : َذف شاخص

.  راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

 - :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

 ی ػوَمیذرّای فی تزًاهِ گذاریزؼذاد هيغ ب 1

كؾار هسَعو 

   زؼذاد

  زؼذاد   كؾار هسَعوی ػوَمیذرّایزؼذاد ف 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

        هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

 : محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  61غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EM- 11: کذ شاخصی                                                                      درفذ خيَه تحزاى: عىًان شاخص

 

  تار ٍ تيؾسز در ىی یٌغال گذؽسِ تِ زؼذاد ًل كيذرّای ػوَهی48ًغثر زؼذاد كيذر تا هياًگي هيغ تی تزًاهِ : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (121)عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :   مأخذ شاخص درفذ                                       : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر : َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 
 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

 در یؾسز تار ٍ ب48 تزًاهِ ی هيغ بیاًگيي تا میذرزؼذاد ف 1

 عال گذؽسِ یي

  زؼذاد 

  زؼذاد  ی ػوَمیذرّایزؼذاد ًل ف 2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا    معايوت بُزٌ بزداری ي دیسپاچیىگ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

 : محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 

 73  اص  62غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 14: کذ شاخص                                                            ٍلساص كؾار هسَعویزػًغثر خذ: عىًان شاخص

 

 زؼذاد ًٌسَرّای كْام هؾسزًيي دیواًذ اٍليِ تا اكر ٍلساص ؿيزاعساًذارد تِ زؼذاد ًٌسَرّای كْام هؾسزًيي دیواًذ اٍليِ تا ثثر ٍلساص: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (121)عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :   مأخذ شاخص درفذ                                       : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ : َذف شاخص

.  اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

  :استاوذارد ملی شاخص

 : محاسبٍ شاخص/فزمًل

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

 تا یِ اٍلیواًذ كْام هؾسزًاى دیزؼذاد ًٌسَرّا 1

 یزاعساًذارداكر ٍلساص ؽ

  زؼذاد 

 تا یِ اٍلیواًذ كْام هؾسزًاى دیزؼذاد ًٌسَرّا 2

ثثر ٍلساص 

  زؼذاد 

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ:  مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

 : محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  63غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 15: کذ شاخصیق                                                       ٍلساص كؾار مغیزػًغثر خذ: عىًان شاخص

 

 ًغثر زؼذاد ًواه دارای اكر ٍلساص تحزاًی تا هزائر َّؽوٌذ تِ زؼذاد ًواه ٍلساص ؽذُ تا هزائر َّؽوٌذ: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (121)عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :   مأخذ شاخص درفذ                                       : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

  :تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

 ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر :َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد

 

  :استاوذارد ملی شاخص

 : محاسبٍ شاخص/فزمًل

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

  زؼذاد  تا هزائر َّؽوٌذ ی اكر ٍلساص تحزاىیزؼذاد ًواه دارا 1

  زؼذاد زؼذاد ًواه ثثر ٍلساصؽذُ تا هزائر َّؽوٌذ  2

ارسیابی شاخص 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي –اهَر تْزُ تزداری: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 

 هذیز دكسز كزٍػ ٍ ًظارذ تز خذهاذ هؾسزًيي -هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی

 

 : محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد
 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  64غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 16: کذ شاخصیسَریٌگ                                                             هاىیةمز :عىًان شاخص

 

 ًغثر زؼذاد ًواه دارای هاًيسَریٌگ رٍی كيذرّای ػوَهی تِ زؼذاد ًل كيذرّای ػوَهی: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (121)عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :   مأخذ شاخص مزیة                                                     : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر : َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد

 

  :استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 
 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد ی ػوَمیذرّای فی رٍیسَریٌگ هاىیزؼذاد ًواه دارا 1

   زؼذادی  ػوَمیذرّایزؼذاد ًل ف 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا   هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

 : محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد
 

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  65غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 17: کذ شاخص                                                                       كزهاىیةمز: عىًان شاخص

 

 زؼذاد ًواه دارای هاتلير ًليذسًی اس راُ دٍر رٍی كيذرّا تِ زؼذاد ًل كيذرّای ػوَهی : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

  (121)عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :                      مأخذ شاخص                              زؼذاد: ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص 

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر : َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد
 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

 
 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد یذرّا فی اس راُ دٍر رٍیذسًی ًلیر هاتلیزؼذاد ًواه دارا 1

   زؼذادی  ػوَمیذرّایزؼذاد ًل ف 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

   :محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

 :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  66غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 18: کذ شاخص                                                           هيغ ًٌٌذُیةمز: عىًان شاخص

 

   زؼذاد ًواه دارای هاتلير ًليذسًی سیز تار رٍی كيذرّا تِ زؼذاد ًل كيذرّای ػوَهی:تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 (121)عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :   مأخذ شاخص                                                     زؼذاد : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر : َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 : محاسبٍ شاخص/فزمًل

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد یذرّا فی تار رٍیز سی سىیذ ًلیر هاتلیزؼذاد ًواه دارا 1

   زؼذاد ی ػوَمیذرّایزؼذاد ًل ف 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                           تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

   :محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 

 

 73  اص  67غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EM- 8: کذ شاخص                                                     ركغ ؽذُ كؾار هسَعو تِ حجن اىالػاذ هَجَدیةزؼذاد ع: عىًان شاخص

 

  تِ ًيلَهسز هذار اىالػاذ كؾار هسَعو هَجَدPMًغثر هجوَع زؼذاد ػيَب ركغ ؽذُ كؾار هسَعو هغسٌذ تِ ًزم اكشار : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 pmعيغسن ًزم اكشاری زذرٍ :   مأخذ شاخص درفذ                                      : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ : َذف شاخص

.  راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل
 

 

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

 ركغ ؽذُ كؾار هسَعو هغسٌذ تِ یَبزؼذاد ع 1

 pmًزم اكشار 

   زؼذاد

   Km  هذار اىالػاذ كؾار هسَعو هَجَدیلَهسزى 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  دكسز تزًاهِ ریشی- اهَر تْزُ تزداری : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی- هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  68غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EM- 9: کذ شاخص                                                تِ حجن اىالػاذ هَجَدیق ركغ ؽذُ كؾار مغیةزؼذاد ع: عىًان شاخص

 

  تِ هيشاى ًيلَهسز هذار اىالػاذ كؾار مؼيق هَجَدPMًغثر هجوَع زؼذاد ػيَب ركغ ؽذُ كؾار مؼيق هغسٌذ تِ ًزم اكشار : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 عيغسن ًزم اكشاری زذرٍ:   مأخذ شاخص درفذ                                      : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ : َذف شاخص

.  اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

  

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

 ركغ ؽذُ كؾار هسَعو هغسٌذ تِ ًزم اكشار یَبزؼذاد ع 1
pm 

   زؼذاد

   Km  هَجَدیق هذار اىالػاذ كؾار مغیلَهسزى 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  دكسز تزًاهِ ریشی- اهَر تْزُ تزداری : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی- هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  69غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- EM- 10: کذ شاخص                                                 هَجَدی ركغ ؽذُ خغر تِ زؼذاد خغر ّایةزؼذاد ع: عىًان شاخص

 

  تِ زؼذاد ًل خغر ّای هَجَدPMزؼذاد ػيَب ركغ ؽذُ خغر ّا هغسٌذ ًزم اكشار : تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

 عيغسن ًزم اكشاری زذرٍ:   مأخذ شاخص درفذ                                      : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ : َذف شاخص

.  اعسزازضیي ؽزًر زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

  

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   زؼذاد pm ركغ ؽذُ خغر ّا هغسٌذ تِ ًزم اكشار یَبزؼذاد ع 1

   زؼذاد  هَجَدیزؼذاد خغر ّا 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  دكسز تزًاهِ ریشی- اهَر تْزُ تزداری : مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تزًاهِ ریشی ٍ هٌْذعی- هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 73  اص  70غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 4: کذ شاخص                                                             تاتزًاهِ ی سهاى ركغ هيغیاًگييم: عىًان شاخص

 

  هجوَع سهاى هيؼی ّای تا تزًاهِ تِ زؼذاد ًل هيؼی ّای تا تزًاهِ ًغثر: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

ًزم اكشار عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :   مأخذ شاخصی                                     هيغزؼذاد  تز یوِدم : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

(121) 

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر : َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

  

 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   دهيوِ تا تزًاهِ ی ّایهجوَع سهاى هيغ 1

   زؼذاد  تا تزًاهِی ّایزؼذاد هيغ 2

3     

4     

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

         هؼٌَطهغسوين :   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی

 .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 73  اص  71غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

شاخص  (مشخصات)پارامتزَا 

 I- ME- 3: کذ شاخص                                                         یذار خای تزًاهِ بی سهاى ركغ هيغیاًگييم: عىًان شاخص

 

 ًغثر هجوَع سهاى هيؼی ّای تی تزًاهِ تِ زؼذاد هيؼی ّای تی تزًاهِ: تعزیف شاخص
 

            ؽاخـ اخسقافی  ؽاخـ ػوَهی:   وًع

 

ًزم اكشار عاهاًِ ثثر خاهَؽی ٍ ازَهاعيَى دیغداچيٌگ در زَسیغ :   مأخذ شاخصی                                      هيغزؼذاد  تز یوِدم : ياحذ اوذاسٌ گیزی شاخص

(121) 

: تًضیحات

محاسبٍ شاخص َذف شاخص 

ّذكگذاری ىثن هقَتاذ ًويسِ راّثزدی ٍ اعسزازضیي ؽزًر : َذف شاخص

.  زؼييي هی گزدد

 

: استاوذارد ملی شاخص

 :محاسبٍ شاخص/فزمًل

  
 مؤلفٍ َای شاخص

ارائٍ کىىذٌ مىبع اطالعاتی ياحذ مؤلفٍ َای شاخص  ردیف

   عاػر تزًاهِ ی بی ّایهجوَع سهاى هيغ 1

   زؼذاد  تزًاهِی بی ّایزؼذاد هيغ 2

ارسیابی شاخص 
 

 عاالًِ/ هاّاًِ:                                                            تىايب جمع آيری شاخصیٌغالِ :  ديرٌ ارسیابی شاخص

ٌ َا  هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: مىبع ي گزدآيروذٌ داد

 هؼاًٍر تْزُ تزداری ٍ دیغداچيٌگ: ياحذ متًلی شاخص

 امتیاسدَی شاخص

          هؼٌَطهغسوين:   وًع امتیاسدَی

: تًضیحات وحًٌ امتیاسدَی
 

:  محاسبٍ وحًٌ امتیاسدَی
  .اهسياسدّی ػولٌزد ٍ ّذف تز اعاط هٌين رادار هی تاؽذ ٍ ًوَدار راداری ززعين هی گزدد

 

  :امتیاس تعییه شذٌ

 

 

 

 

 73  اص  72غفحِ     هْش وٌتشل  



 شـنـاسـنـامه شـاخص های اخـتـصـاصـی              

                    
 

 
  I- ID:     کد سند

  0 : شماره بازنگری

 

:  پیوست هب -5

 .ایي دفتشچِ فبلذ پیَست هی ثبضذ

 
 

: كنترل سوابق -6

ولیِ سَاثك هشثَط ثِ اسصیبثی عولىشد ثش اسبع ضبخػْبی هٌذسج دس ایي ضٌبسٌبهِ دس دفتش ثشًبهِ سیضی ٍ 

. ثَدجِ ٍ ّوچٌیي دفتش تَسعِ هذیشیت ٍ تحَل اداسی ًگْذاسی هی گشدد

 

 

 :تغییرات  -7

 ٍ یب دفتش  هذیش دفتش ثشًبهِ سیضی ٍ ثَدجِ ثب پیطٌْبد ضٌبسٌبهِّش گًَِ تغییش یب تجذیذ ًظش دس ایي 

تػَیت هذیش عبهل تأییذ ًوبیٌذُ دفتش تَسعِ هذیشیت ٍ تحَل اداسی ٍ ٍ تَسعِ هذیشیت ٍ تحَل اداسی 

 .اهىبًپزیش است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73  اص  73غفحِ     هْش وٌتشل  
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