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]شيًَُاهِ دٍركاري[
تْيِكٌٌذُ :اًجوي صٌفي هٌْذساى هشاٍر هعوار ٍ شْرساز

شيًَُاهِ دٍركاري

اساهي پذيذآٍرًذگاى
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ؿاوِ هيٌا؛ هؼؤٍل دتيشخاًِ اًدوي كٌفي هٌْذػاى هـاٍس هؼواس ٍ ؿْشػاص
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كفحِ أ

شيًَُاهِ دٍركاري

هقذهِ

ؿيَع ٍيشٍع ّوِگيشي وٍَيذ  ،19وليِ فؼاليتّا اص خولِ فؼاليتّاي كٌف ها سا دچاس چالؾ وشد .آًچِ هؼلن اػت ،اص
ايي پغ آى چشخِ حياتي وِ هتذاٍل تَد ديگش واسآهذ ًيؼت ٍ هيتايذ تا ًظاهي َّؿوٌذاًِ خايگضيي ؿَد .سٍؿي اػت وِ تحمك
ايي هْن واسي ػادُاًگاساًِ ٍ يهؿثِ ًثَدُ؛ چشا وِ داهٌِاي گؼتشدُ اص صيشهدوَػِّا ٍ همياعّا سا ؿاهل هيؿَد وِ ًياصهٌذ
تاهل ٍ خشدٍسصي هدذاًِ اػت.
اص اييسٍ تويض فَسيتّا اص ساّثشدّاي خاهغتش ،هيتَاًذ ساّگـا تاؿذ .تذيي تشتية الصهِ تاصًگشي ؿيَُ ساُاًذاصي خذهات
هـاٍسُ دس دٍ گام تِ لشاس صيش هيتايذ تذتيش ؿَد:
دس گام ًخؼت وِ فَسيت داسد ،هٌْذػاى هـاٍس دس خلَف ساُاًذاصي فيآٍساًِ دفاتش خَد -تا سػايت هالحظات ايوٌي ٍ
تْذاؿتيً -ياصهٌذ «يه ساٌّوا» هثتٌي تش ٍفاق ّوگاًي داسد؛
ٍ دس گام تؼذي وِ ساّثشدي ٍ صهاًگيش اػتً ،ياص اػت تا تا تذٍيي «ػياػت خاهغ دٍسواسي» دس تؼاهل تا تواهي هشاخغ
ريستظ دس ًظام خذهات هـاٍسُ (دػتگاُ اًدام خذهاتًْ ،اد ػفاسؽدٌّذُ خذهات ،چاسچَب اًدام خذهاتً ،حَُ تشسػي ٍ
تلَية خذهات ٍ غيشُ) ،سٍؽ دٍسواسي دس پَؿؾ يه هيثاق ًًَگش ٍ لاًًَي خايگضيي سٍؽ ػٌتي وًٌَي گشدد.
آًچِ پيؾ سٍػت ،گام ًخؼت اص ايي هْن اػت وِ تا ػٌَاى «ؿيًَُاهِ دٍسواسي» ،1تِ ػٌَاى يه «ػٌذ ساٌّوا» دس اختياس
ؿشوتّاي هٌْذػاى هـاٍس ػضَ «اًدوي كٌفي هٌْذػاى هـاٍس هؼواس ٍ ؿْشػاص» لشاس هيگيشد.
سپيذُ شفائي
دبير اًجوي صٌفي هٌْذساى هشاٍر هعوار ٍ شْرساز

 1ؿيًَُاهِ حاضش تا تَخِ تِ هاّيت اهش «ًظاست تش پشٍطُّاي ػاختواًي» ،تشاي ايي حَصُ واستشد ًذاسد.

كفحِ 1

شيًَُاهِ دٍركاري

 -1اركاى دٍركاري

 -1-1دس دٍسواسي  5سوي ٍخَد داسد وِ دس ايي فشآيٌذ «ؿشوت»« ،تين هذيشيتي پشٍطُ»« ،تين اخشايي پشٍطُ»« ،واسفشها»،
اص عشيك سوي پٌدن يؼٌي «اتضاسّاي استثاعي ٍ اًتمال اعالػات» الذام تِ پيـثشد اّذاف ػاصهاًي خَاٌّذ وشد.
 -2-1تشاي اػتفادُ اص سٍؽ دٍسواسي ،ايي  5سوي تايذ ػاصهاًذّي گشدد .اخضاي ّش يه اص اسواى فَق ػثاستٌذ اص:
الف -ؿشوت :ؿاهل هذيشيت ؿشوت ،اتَهاػيَى داخلي ٍ تاًه اعالػات ،هؼؤٍل  ٍ ITواسهٌذ پـتيثاًي.
ب -تين اخشايي پشٍطُ :ؿاهل واسؿٌاػاى دس اػتخذام ،واسؿٌاػاى آصاد ،هـاٍساى پشٍطُ ،هؼؤٍل وٌتشل پشٍطُ ٍ واسهٌذاى.
د -تين هذيشيتي پشٍطُ :ؿاهل هذيش پشٍطُ ٍ هؼؤٍل ّواٌّگي.
ج -واسفشها :ؿاهل هذيشيت دػتگاُ واسفشهاييً ،اظش پشٍطُ ٍ واسؿٌاع ساتظ.
ُ -اتضاسّاي استثاعي ٍ اًتمال اعالػات.
شركت:

كارفرها:

 -هذيريت شركت

 -هذيريت دستگاُ كارفرهايي

 -اتَهاسيَى داخلي ٍ باًك اطالعات

ً -اظر پرٍشُ

 -هسؤٍل IT

 -كارشٌاس رابط

 -كارهٌذ پشتيباى

ابسارّاي ارتباطي ٍ
اًتقال اطالعات
تين اجرايي پرٍشُ:

تين هذيريتي پرٍشُ:

 -كارشٌاساى در استخذام ٍ آزاد

 -هذير پرٍشُ

 -هشاٍراى پرٍشُ

 -هسؤٍل ّواٌّگي

 هسؤٍل كٌترل پرٍشُ -كارهٌذاى

ً -2حَُ تشكيل سازهاى اجرايي كار ٍ اقذامّاي پيشًياز
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 -1-2اًدام پشٍطُ تِ ؿيَُ دٍسواسي اص ػَي هذيشيت ؿشوت تِ هذيش پشٍطُ اص عشيك اتَهاػيَى داخلي ؿشوت اتالؽ ؿَد.
 -2-2كفحِ تين پشٍطُ دس اتَهاػيَى داخلي ؿشوت ساُاًذاصي گشدد.
 -3-2كفحِ تين پشٍطُ دس اتَهاػيَى داخلي ؿشوت تايذ اص عشيك ايٌتشًت يا ايٌتشاًت لاتل دػتياتي تشاي اػضاي تين
هذيشيتي ٍ اخشايي پشٍطُ تاؿذ.
 -4-2گشٍُ هداصي هذيشيت پشٍطُ تـىيل ٍ اص هذيشيت ؿشوت ،هذيش پشٍطُ ٍ هذيشاى ػايش تخؾّاي فٌي ٍ اداسي ريستظ
ؿشوت دس گشٍُ هداصي هذيشيت پشٍطُ دػَت ؿَد.
 -5-2اعالػات پشٍطُ ًظيش فايل لشاسداد ،ؿشح خذهات ٍ فايل وٌتشل پشٍطُ اص عشيك اتَهاػيَى داخلي ؿشوت دس اختياس
هذيش پشٍطُ لشاس گيشدّ .وچٌيي لاتليت دػتشػي هذيش پشٍطُ تِ تاًه اعالػات ؿشوت اص عشيك اتَهاػيَى داخلي ؿشوت فشاّن
گشدد.

 2دس كَستي وِ ػيؼتن اتَهاػيَى اداسي ٍخَد ًذاسد ،واسهٌذ پـتيثاى هؼتمش دس ؿشوت هؼؤٍليت اًتمال پيامّا ٍ اعالػات سا تِ ػْذُ خَاّذ گشفت.

كفحِ 2

شيًَُاهِ دٍركاري

 -6-2ػٌذاللضٍم ًاهِّاي هذيشيتي ًظيشً :اهِ هاليً ،اهِ دسخَاػت اعالػاتً ،اهِ دسخَاػت هؼشفي هـاٍس تِ ػاصهاىّاي
ريستظً ،اهِ دسخَاػت هؼشفي ًاظش عشح ٍ ًاهِ دسخَاػت واسؿٌاع ساتظ اص ػَي هؼؤٍل هشتَعِ تٌظين ٍ تِ كَست
الىتشًٍيىي اسػال خَاّذ ؿذ.
 -7-2حضَس ّيچ يه اص اػضاي تين هذيشيتي ٍ تين اخشايي پشٍطُ دس ايام دٍسواسي دس ؿشوت ضشٍست ًذاسد.
 -8-2تِ كَست هؼتوش يه واسهٌذ پـتيثاًي تا ّذف اسائِ خذهات پـتيثاًي تِ اػضاي تين اخشايي ٍ تين هذيشيتي پشٍطُ دس
دفتش ؿشوت حضَس داؿتِ تاؿذ.
« -9-2اتضاسّاي استثاعي ٍ اًتمال اعالػات» هَسد ًياص ػثاستٌذ اص« :اتَهاػيَى (تا اهىاًاتي ًظيش ػشٍس ٍ واستاتل داخلي)»،
«اتضاس اًتمال اعالػات (هاًٌذ ايويل ٍ فضاي اتشي اًتمال اعالػات)»« ،اتضاس استثاط كَتي يا تلَيشي (هاًٌذ تلفي ،هَتايل،
ٍيذئَوٌفشاًغ يا اپليىيـي استثاعي)»« ،اتضاس تشگضاسي خلؼات هداصي (اػن اص كَتي يا تلَيشي)»« ،اتضاس ايداد گشٍُ هداصي
(اختواػي)»« ،اتضاس اتلال تِ اتَهاػيَى داخلي»« ،اتضاس هذيشيت دػهتاج اص ساُ دٍس»« ،اتضاس اهٌيت ؿثىِ (هاًٌذ فايشٍال ٍ
آًتيٍيشٍع)»« ،اتضاس هذيشيت پشٍطُ»« ،ػختافضاس (هاًٌذ واهپيَتش ،تلفي ،هَتايل ،تثلت ،تدْيضات ٍيذئَوٌفشاًغ ٍ ػشٍس)» ٍ
«تؼتش اًتمال اعالػات (هاًٌذ ؿثىِ ايٌتشًت يا ايٌتشاًت)».
 -11-2تِ كَست هؼتوش هؼؤٍل  ITؿشوت دس دفتش ؿشوت حضَس داؿتِ تاؿذ .هؼؤٍليت تذاسن ٍ ًگْذاسي
صيشػاخت ّاي استثاعي ٍ اًتمال اعالػات ،تَخيِ ٍ پاػخگَيي تِ ػَاالت ّوىاساى ،اهٌيت ؿثىِ ٍ اعالػات ٍ گشدآٍسي ٍ
تذٍيي ؿيًَُاهِّاي فٌي دس حَصُ  ITتش ػْذُ ٍي اػت.
 -11-2هذيشيت ؿشوت ؿيًَُاهِّا ٍ پشٍتىلّاي اهٌيت دس حَصُ فيآٍسي اعالػات سا تِ ّوىاساى دٍسواس اتالؽ وٌذ.
 -12-2اص ثثات ٍ ويفيت صيشػاختّاي الصم خْت تشلشاسي استثاط هداصي ًظيش پٌْاي تاًذ ،ظشفيت ايٌتشًت ،اواًت
ًشمافضاسً ،شمافضاس استثاعي ،تشق اضغشاسي ٍ هاًٌذ آى فشاّن ؿَد ٍ اعويٌاى حاكل ؿَد.
 -13-2اص تؼذد اتضا سّاي استثاعي ٍ اًتمال اعالػات پشّيض ٍ اص اتضاسّايي اػتفادُ ؿَد وِ حتياالهىاى چٌذهٌظَسُ ،واسآهذ،
ونّضيٌِ ،آصاد (تذٍى فيلتش) ،اهي ،واستشپؼٌذ ٍ دس دػتشع تاؿٌذ.
 -14-2ؿشوتّاي هٌْذػيي هـاٍس ًؼثت تِ ثثت ًام دس «ػاهاًِ اكٌاف ٍ كٌايغ ٍصاست تْذاؿت» ٍ 3اخز «گَاّي اهضاء
ديديتال» اص «هشوض كذٍس گَاّي الىتشًٍيىي هياًي دٍلتي ػام» 4الذام ٍسصًذ.
ً -3حَُ تقسين ،ارجاع ٍ تحَيل كار

 -1-3اسػال فايل ؿشح خذهات ٍ وٌتشل پشٍطُ خْت ًظشخَاّي هذيشاى تخؾّاي فٌي تِ كفحِ پشٍطُ دس اتَهاػيَى
داخلي اسػال ؿَد.
ً -2-3ـؼت غيش حضَسي هذيشاى تخؾّاي فٌي ؿشوت دس گشٍُ هداصي هذيشيت پشٍطُ خْت تثادل ًظش تِ هٌظَس
اًتخاب تين اخشايي پشٍطُ (دس ديؼيپلييّاي هختلف) ،تشگضاس ٍ اػضاء تين پشٍطُ اًتخاب ؿَد.
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 -3-3يه واسؿٌاع تاتدشتِ ٍ داساي تَاى تشًاهِسيضي ٍ ّواٌّگي تِ ػٌَاى هؼؤٍل ّواٌّگي ٍ خاًـيي هذيش پشٍطُ ٍ
ػضَ تين هذيشيتي پشٍطُ تؼييي گشدد ٍ تِ گشٍُ هداصي هذيشيت پشٍطُ ٍ كفحِ هذيشيت پشٍطُ دس اتَهاػيَى داخلي ؿشوت
دػَت ؿَد .هذيش پشٍطُ هيتَاًذ ؿخلاً هؼؤٍليت ّواٌّگي پشٍطُ سا تش ػْذُ گيشد.
 -4-3يه واسؿٌاع آؿٌا تا ػاختاس وٌتشل پشٍطُ ٍ ًشمافضاسّاي هشتَعِ تِ ػٌَاى هؼؤٍل وٌتشل پشٍطُ تؼييي گشدد ٍ تِ
گشٍُ هداصي هذيشيت پشٍطُ ٍ كفحِ هذيشيت پشٍطُ دس اتَهاػيَى داخلي ؿشوت دػَت ؿَد .اًتخاب هذيش پشٍطُ يا هؼؤٍل
ّواٌّگي پشٍطُ تِ ػٌَاى هؼؤٍل وٌتشل پشٍطُ اهىاىپزيش اػت.
 -5-3تين اخشايي پشٍطُ دس اتَهاػيَى داخلي ؿشوت هؼشفي ؿَد ٍ اػضاء تين اخشايي پشٍطُ دس كفحِ پشٍطُ ػضَيت ياتٌذ
ٍ ػغح دػتشػي ايـاى تِ اعالػات ٍ اػٌاد هذيشيتي تؼشيف ؿَد.
 -6-3گشٍُ هداصي فٌي پشٍطُ تَػظ هذيش پشٍطُ تـىيل ٍ اػضاء تين اخشايي پشٍطُ دس گشٍُ فٌي پشٍطُ ػضَيت ياتٌذ.
هؼؤٍل ّواٌّگي تِ ػٌَاى ادهيي دٍم گشٍُ هداصي تؼشيف ؿَد.
ً -7-3ظشات اكالحي ّوىاساى دس هَسد وٌتشل پشٍطُ ؿاهل تشًاهِ صهاىتٌذي ٍ ػاختاس ؿىؼت تفليلي پشٍطُ ٍ تمؼين
ٍظايف ّش يه اص اػضاء تين اخشايي پشٍطُ اص ػَي تين هذيشيتي پشٍطُ اخز ٍ دس اختياس هؼؤٍل وٌتشل پشٍطُ خْت تْيِ تشًاهِ
صهاىتٌذي ٍ ػاختاس ؿىؼت تفليلي پشٍطُ لشاس دادُ ؿَد.
 -8-3فايل وٌتشل پشٍطُ ؿاهل تشًاهِ صهاىتٌذي ٍ ػاختاس ؿىؼت تفليلي پشٍطُ ٍ تمؼين ٍظايف ّش يه اص اػضاء تين
اخشايي پشٍطُ تشاي اًدام تٌذّاي ؿشح خذهات پغ اص تاييذ هذيش پشٍطُ ،اص ػَي ٍي تِ اػضاء تين اخشايي پشٍطُ ٍ هؼؤٍل
ّواٌّگي اتالؽ ٍ ًؼخِاي اص آى دس كفحِ پشٍطُ دس اتَهاػيَى داخلي ؿشوت تاسگضاسي ؿَد 5.ايي اتالؽ تِ هٌضلِ آغاص سػوي واس
واس اػت.
 -9-3دس اسخاع ّش واس ،هذت صهاى اًدام ٍ هَػذ تحَيل واس تؼييي گشدد.
 -11-3اسخاػات واس تِ كَست دٍػتاًِ ٍ غيش تحىنآهيض تاؿذ.
 -11-3تاويذ تش حزف فشهت فيضيىي هذاسن ٍ اعالػات تاؿذ .وليِ گضاسؽّا ٍ ًمـِّاي تَليذ ؿذُ تَػظ تين اخشايي
پشٍطُ تِ ؿيَُ الىتشًٍيه تَليذ ٍ هثادلِ گشدد.
 -12-3واسهٌذ پـتيثاى تا ًظاست هؼؤٍل ّواٌّگيً ،ؼثت تِ تْيِ فشهت الىتشًٍيىي اص تواهي اعالػات ٍ هذاسن پشٍطُ
الذام وٌذ ٍ ايي اعالػات دس كفحِ پشٍطُ دس اتَهاػيَى داخلي ؿشوت تاسگضاسي ؿَد.
 -13-3دس هَاسد خاف وِ اسػال هذاسن ٍ اعالػات تِ كَست فيضيىي ضشٍسي اػت ،ايي الذام اص عشيك پيه يا پؼت تا
سػايت هالحظات ايوٌي ٍ پشٍتىلّا ،اًدام ٍ اص هشاخؼِ هؼتمين ًيشٍي اًؼاًي پشّيض گشدد.
ً -4حَُ ّواٌّگي بيي تين هذيريتي ٍ اجرايي پرٍشُ

 -1-4هذيش پشٍطُ دس اتتذاي واس ًـؼت تَخيْي تِ كَست غيش حضَسي تشاي ّش يه اص اػضاء تين اخشايي پشٍطُ دس صهيٌِ
ًحَُ اًدام واس ،پيؾًياصّا ٍ الضامّا ٍ ًحَُ ّواٌّگي تا ديگش اػضاء تشگضاس وٌذ .دس ايي خلؼِ حضَس هؼؤٍل ّواٌّگي پشٍطُ
الضاهيؼت.
ّ -2-4ش يه اص واسؿٌاػاى ،الذاهات تفليلي تخؾ خَد يا چاسچَب عشاحي سا تايذ تِ تاييذ هذيش عشح تشػاًذ.
 5دس كَست ًذاؿتي اتَهاػيَى داخلي ؿشوت يا ػذم لاتليت اتَهاػيَى تشاي وٌتشل پشٍطُ ،هيتَاى اص ًشمافضاسّاي تحت ٍب هختق وٌتشل پشٍطُ تْشُ خؼت.
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 -3-4چاسچَب گضاسؽ ٍ ًمـِّا ( )Templateتَػظ هؼؤٍل ّواٌّگي تْيِ ؿَد ٍ پغ اص تاييذ هذيش عشح تش سٍي
كفحِ پشٍطُ سٍي اتَهاػيَى داخلي ؿشوت لشاس گيشد.
 -4-4ؿيًَُاهِّاي ؿشوت هاًٌذ آيييًاهِ ًگاسؽ ،ؿيًَُاهِ كفحِآسايي ،ؿيًَُاهِ هؼتٌذػاصي اعالػات تش سٍي كفحِ
پشٍطُ سٍي اتَهاػيَى داخلي ؿشوت لشاس گيشد.
 -5-4اعالػاتً ،مـِّاي پايِ ٍ هذاسن هشتَط تِ پشٍطُ تَػظ هؼؤٍل ّواٌّگي تش سٍي كفحِ پشٍطُ سٍي اتَهاػيَى
داخلي ؿشوت لشاس گيشد.
 -6-4هؼؤٍل ّواٌّگي پشٍطُ تِ ًياتت اص هذيش پشٍطُ تِ كَست توامٍلت ًمؾ ّواٌّگي ٍ تشسػي همذهاتي گضاسؽّا ٍ
ًمـِّاي تَليذ ؿذُ سا تِ ػْذُ داسد.
 -7-4تين اخشايي پشٍطُ دس پاياى ّش سٍص آخشيي ًؼخِ واس سا تِ هؼؤٍل ّواٌّگي خْت تشسػي تَػظ هذيش پشٍطُ تحَيل
دٌّذ.
 -8-4هؼؤٍل ّواٌّگي پشٍطُ تايذ تِ كَست توامٍلت دس دػتشع ٍ پاػخگَيي تواع اػضاء تين اخشايي پشٍطُ تاؿذ.
 -9-4هذيش پشٍطُ سٍصاًِ تا حضَس هؼؤٍل ّواٌّگي ،اص ساُ دٍس ًؼثت تِ چه وشدى سًٍذ پيـشفت واس اص عشيك واسؿٌاػاى
وليذي الذام وٌذ ٍ ػَاالت ايـاى سا پاػخ گَيذ .تين هذيشيتي حذ الل يه تواع كَتي يا تلَيشي سٍصاًِ تا اػضاء تين اخشايي
داؿتِ تاؿذ.
 -11-4دس كَستي وِ هذيش پشٍطُ تشاي پاػخگَيي دس دػتشع ًثاؿذ ،ايي ٍظيفِ هؼؤٍل ّواٌّگي اػت وِ دس وَتاُتشيي
صهاى هوىي ،پاػخ ػَال سا اص هذيش پشٍطُ دسيافت وٌذ ٍ دس اختياس واسؿٌاػاى لشاس دّذ.
 -11-4توشوض استثاعات تيي تين هذيشيتي ٍ اخشايي پشٍطُ ،استثاط اص عشيك گشٍُ هداصي فٌي پشٍطُ تاؿذ.
 -12-4هذيش پشٍطُ تشًاهِ هـخلي تشاي تشگضاسي ًـؼتّاي غيش حضَسي تيي اػضاء تين هذيشيتي ٍ تين اخشايي پشٍطُ تا
ّذف ّواٌّگيّاي الصم دس صهيٌِ اًدام تِهَلغ ٍ ّواٌّگ واسّا ٍ تٌظين الذامّاي سفت ٍ تشگـتي دس ًظش گيشد.
 -13-4هؼؤٍل ّواٌّگي تِ ػٌَاى دتيش خلؼات غيش حضَسي ٍ دس غياب ٍي هذيش پشٍطُ تِ ػٌَاى دتيش خلؼات غيش
حضَسي ًمؾ ايفاء خَاّذ وشد.
 -14-4دػتَس خلؼات ًـؼتّاي حضَسي اص لثل هـخق ٍ دس اختياس اػضاء تين هذيشيتي ٍ اخشايي پشٍطُ لشاس گيشد ٍ
ًتيدِ تلويوات دس لالة كَست خلؼِّاي داخلي تَػظ هؼؤٍل ّواٌّگي تٌظين ؿَدً .ؼخِاي اص كَستخلؼات تش سٍي
كفحِ پشٍطُ تش سٍي اتَهاػيَى داخلي ؿشوت ٍ واستاتل ّش يه اػضاء تين لشاس گيشد.
 -15-4ػاػت آغاص ٍ پاياى خلؼات غيش حضَسي هؼيي تاؿذ ٍ خلؼات سأع ػاػت آغاص ؿَد ٍ خاتوِ ياتذ .خلؼات غيش
حضَسي ّذفوٌذ ٍ دس صهاى هحذٍد ٍ غيش عَالًي تشگضاس ؿَد ٍ حاضشاى دس خلؼِ تِ اكَل خلؼِ پايثٌذ تاؿٌذ.
 -16-4حتياالهىاى خلؼات تِ كَست تلَيشي تشگضاس ؿَد ٍ تِ خْت احتياط يه گضيٌِ خايگضيي تشاي تشلشاسي استثاط
كَتي ًيض ٍخَد داؿتِ تاؿذ.
 -17-4لثل اص آغاص خلؼات ،هؼؤٍل ّواٌّگي اص واسآهذي ػيؼتن تشاي تشگضاسي خلؼات هداصي ًظيش ٍضَح كذا ٍ
تلَيش ّوىاساى ،ؿاسط هَتايل ّوىاساى ٍ وفايت ظشفيت ايٌتشًت ّوىاساى اعويٌاى حاكل وٌذ.
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 -18-4اداسُ خلؼات غيش حضَسي تِ ًحَي تاؿذ وِ هـاسوت ّوِ اػضاء سا دس تش تگيشد ٍ تِ ديذگاُّاي افشاد تَخِ ؿَد.
خلؼات دس ػيي سػويت ،تايذ اص فضاي كويوي ٍ فؼال تشخَسداس تاؿذ .صهاى هحذٍدي دس پاياى خلؼِ تشاي خَؽ ٍ تؾ دٍػتاًِ
ٍ تمَيت سٍحيِ تيوي دس ًظش گشفتِ ؿَد.
 -19-4تخؾ همذهاتي ّش خلؼِ هداصي تِ وٌتشل پشٍطُ ٍ تشسػي ًتايح تلويوات خلؼات لثلي (كَستخلؼات) اختلاف
ياتذ.
 -21-4هؼؤٍل وٌتشل پشٍطُ تا ّش يه اص اػضاء تين اخشايي پشٍطُ تِ كَست غيش حضَسي پيـشفت واسّا دس چاسچَب
تشًاهِ صهاىتٌذي سا پايؾ ٍ ًتيدِ سا دس كفحِ پشٍطُ دس اتَهاػيَى داخلي ؿشوت تاسگضاسي وٌذ.
 -21-5تِ هٌظَس وٌتشل واس ،چهليؼتّاي هشتَعِ تْيِ ؿَد.
 -22-4دس هَاسد خاف ٍ تؼياس ضشٍسي ،تٌا تِ تـخيق هذيش پشٍطُ ،يىي اص واسؿٌاػاى يا هؼؤٍل ّواٌّگي تشاي ػاػات
هحذٍد تا سػايت هالحظات ايوٌي ٍ پشٍتىلّا دس ؿشوت حضَس ياتذ.
 -23-4دس هَاسد ضشٍسي تشاي تشگضاسي خلؼِ يا تحَيل واس اػضاء تين اخشايي تِ كَست حضَسي دس ؿشوت ،ايي الذام تا
سػايت هالحظات ايوٌي ٍ پشٍتىلّا ،تا حضَس حذ الل افشادّ ،ذفوٌذ ،تا واسآيي تاال ،دس صهاى فـشدُ ،تِ كَست خذاگاًِ ٍ تا
تشًاهِ لثلي كَست گيشد.
 -24-4تِ خذّ اص تِ اؿتشان گزاؿتي هغالة ػوَهي ٍ هتفشلِ دس گشٍُّاي هداصي پشٍطُّا پشّيض ؿَد .دس ايي استثاط
هيتَاى يه گشٍُ دٍػتاًِ تشاي خَؽ ٍ تؾ ٍ تِ اؿتشان گزاؿتي پيامّاي ػوَهي ايداد وشد.
ً -5حَُ هذيريت ًيرٍي اًساًي

 -1-5تشاي وٌتشل حضَس ّوىاساى تِ خاي اػتفادُ اص دػتگاُ حضَس ٍ غياب ،اص «تشگِ ػاػات واسي (ٍ »)Timesheet
ًشمافضاسّاي تخللي ايي حَصُ اػتفادُ ؿَد.
 -2-5ػاػت آغاص ٍ پاياى واس هـخق تاؿذ ٍ اص ػاػات واسي ؿشوت پيشٍي ؿَد.
 -3-5آغاص ٍ پاياى واس افشاد تَػظ پيام تِ تين هذيشيتي پشٍطُ اػالم ؿَدّ .وچٌيي افشاد ّش چٌذ ػاػت يىثاس ،ضوي اػالم
حضَس ،گضاسؽ هختلشي اص الذاهات دس حال اًدام تِ تين هذيشيتي پشٍطُ اػالم داسًذ.
 -4-5تين هذيشيتي پشٍطُ تِ كَست اتفالي ٍ تا سٍؽ دٍػتاًِ ،حضَس افشاد سا وٌتشل وٌذ .ايي تذاٍم حضَس اص عشيك
ًشمافضاسّاي هشتَعِ لاتليت حلَل اعويٌاى داسد.
« -5-5تشگِ ػاػات واسي» حذ اوثش ػِ سٍص يىثاس تشاي هذيش پشٍطُ خْت تاييذ واس اسػال ؿَد .ايي تشگِ ّوشاُ تا ؿشح
هختلشي اص واسّاي اًدام ؿذُ تاؿذ.
 -6-5هشخلي تا ّواٌّگي هذيش پشٍطُ ٍ هذيشيت ؿشوت تاؿذ ٍ اص عشيك فشم الىتشًٍيىي يا دسخَاػت دس اتَهاػيَى
داخلي ؿشوت هغشح ٍ تشسػي گشدد.
 -7-5دس سٍاتظ تيي هذيشيت ؿشوت ٍ تين هذيشيتي پشٍطُ تا ّوىاساى ،فضاي تؼاهلي ٍ دٍػتاًِ خايگضيي فضاي تحىوي
گشدد ٍ استثاعات تا ادتيات دٍػتاًِ ٍ ّوذلي كَست پزيشد.
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 -8-5هذيشيت ؿشوت ٍ تين هذيشيتي پشٍطُ تشاي خثشاى فضاي پشاػتشع ًاؿي اص تحشاى ،فضاي اهي سٍاًي ايداد وٌٌذ.
ّوذلي ،تٌؾصدايي ،تمَيت سٍحيِ تيوي ،افضايؾ حغ هؼؤٍليتپزيشي ٍ اعويٌاىتخـي اص اهٌيت ؿغلي دس ايي ؿشايظ تؼياس
اّويت داسد.
 -9-5ايداد هىاًيؼن ثثات ٍضؼيت هؼيـتي ٍ حوايت التلادي ّوىاساى تِ هٌظَس ايداد اهٌيت ؿغلي دس دػتَس واس لشاس
گيشد .تا تَخِ تِ تحشاى التلادي ًاؿي اص ؿشايظ حاضش ،ضشٍسي اػت عي تَافك تا ّوىاساى ،اسلاهي تِ كَست ػليالحؼاب دس
خْت سفغ ًياصّاي ضشٍسي پشداخت ؿَد.
ّ -11-5ضيٌِّاي واسهٌذاى تشاي اػتفادُ اص اتضاسّاي استثاعي ٍ اًتمال اعالػات ًظيش ّضيٌِ تلفي ،حك اؿتشان ايٌتشًت ٍ
حك اؿتشان ًشمافضاسّا خثشاى ؿَد.
 -11-5اتضاسّاي استثاعي ٍ اًتمال اعالػات اص ػَي ؿشوت تْيِ ٍ دس اختياس ّوىاساى گزاؿتِ ؿَد يا ّضيٌِّاي هشتَعِ
ًظيش خشيذ اص ػَي ؿشوت خثشاى ؿَد .دس هَاسدي وِ ّوىاساى ًياصهٌذ تْيِ يا استماء ػيؼتنّاي واسي ٍ استثاعياًذ ،يا ايي
ػيؼتنّا تِ كَست اهاًت دس اختياس ايـاى لشاس گيشد يا ٍام لشمالحؼٌِ تشاي خثشاى ّضيٌِّا تِ ايـاى پشداخت ؿَد.
 -12-5هْاست ّوىاساى تشاي اػتفادُ اص اتضاسّاي استثاعي اص عشيك آهَصؽ استماء ياتذ .دس ايي استثاط هحتَاي آهَصؽ
هداصي اص ػَي ؿشوت تْيِ ٍ دس اختياس ّوىاساى لشاس گيشد.
 -13-5اص فشاغت ٍ فشكت حاكلؿذُ تشاي آهَصؽ ّوىاساى ٍ استماء تَاًوٌذي ٍ تخلق ايـاى تْشُ خؼتِ ؿَد.
ً -6حَُ هستٌذسازي ٍ تلفيق كار

 -1-6هؼؤٍليت هؼتٌذػاصي ٍ آسؿيَ تا هؼؤٍل ّواٌّگي اػت وِ دس ايي استثاط اص ّوياسي واسهٌذ پـتيثاًي تْشُ خَاّذ
خؼت.
 -2-6اعالػات پشٍطُ تش سٍي كفحِ پشٍطُ دس اتَهاػيَى داخلي ؿشوت رخيشُ ؿَد.
 -3-6دس عَل سٍص واسي ،فايل اكلي (هادس) ًمـِ ٍ گضاسؽ ًضد هؼؤٍل ّواٌّگي تاؿذ.
 -4-6تين اخشايي پشٍطُ دس پاياى ّش سٍص آخشيي ًؼخِ واس سا تِ هؼؤٍل ّواٌّگي خْت هؼتٌذػاصي تحَيل دٌّذ.
 -5-6دس پاياى ّش سٍص هؼؤٍل ّواٌّگي ًؼثت تِ پااليؾ فايلّا ،تلفيك گضاسؽّاي آهادُؿذُ ،دػتِتٌذي ًمـِّاي
آهادُؿذُ الذام ٍ فايلّا سا تش سٍي كفحِ پشٍطُ دس اتَهاػيَى داخلي ؿشوت آسؿيَ وٌذ.
 -6-6د س كَستي وِ هىاًيؼن خَدواس تْيِ ًؼخِ پـتيثاى تش سٍي اتَهاػيَى داخلي ٍخَد ًذاسد ،واسهٌذ پـتيثاى تا ًظاست
هؼؤٍل ّواٌّگي ،اص اعالػات پشٍطُ تش سٍي كفحِ پشٍطُ دس اتَهاػيَى داخلي ،حذ اوثش  3سٍص يىثاس ًؼخِ پـتيثاى تْيِ وٌذ.
 -7-6تواهي فايلّاي اسػالؿذُ تشاي هؼتٌذػاصي تَػظ هؼؤٍل ّواٌّگي اػن اص ًمـِّا ٍ گضاسؽّا داساي تاسيخ ٍ
ػاػت تاؿٌذ.
لّا تِ دليل هـىالتي وِ دس اًتمال فايل ،فـشدُػاصي ٍ احياء اعالػات هوىي
 -8-6اػتفادُ اص حشٍف فاسػي دس ًام فاي 
اػت پيؾ آيذً ،ثايذ اػتفادُ ؿَد.
ٌّ -9-6گام اسػال فايل ًمـِ يا گضاسؽ ،كشفا تخؾ ،هحذٍدُ يا اليِ خذيذ اسػال ٍ اص اسػال ول واس پشّيض ؿَد.
 -11-6تِ كَست سٍصاًِ ًؼخِ پـتيثاى اص اعالػات تِ اؿتشان گزاؿتِ ؿذُ دس گشٍُّاي هداصي تَػظ هؼؤٍل ّواٌّگي
تْيِ ٍ آسؿيَ ؿَد.
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 -11-6تا تَخِ تِ خشٍج فايلّاي پشٍطُّا ٍ اعالػات دػتگاُ واسفشهايي وِ ًياصهٌذ حفظ خٌثِ هحشهاًگي داسد،
آگاّي سػاًي الصم تِ ّوىاساى تشاي هحشهاًِ ًگاُ داؿتي اعالػات ٍ سػايت حمَق هادي ٍ هؼٌَي كَست پزيشدّ .وچٌيي ػغح
دػتشػي اػضاء تين اخشايي پشٍطُ تِ اعالػات تؼييي ؿَد.
 -12-6دس پاياى پشٍطُ پغ اص اعويٌاى اص رخيشُ اعالػات ،گشٍُّاي هداصي هشتَعِ حزف ؿَد.
ً -7حَُ ارتباط با كارفرها

 -1-7هذيشيت ؿشوت ٍ هذيش پشٍطُ دس خْت هتماػذ وشدى واسفشها تشاي حزف ًؼخِ فيضيىي ًاهِّا ،گضاسؽّاً ،مـِّا ٍ
وليِ خشٍخيّا ،پزيشؽ خلؼات ّواٌّگي ٍ دفاع تِ كَست غيشحضَسي ٍ ّوچٌيي پزيشؽ «اهضاء ديديتال» تا پاياى تحشاى
توام ّوت خَيؾ سا هلشٍف داسًذ.
 -2-7هذيش پشٍطُ اص واسفشها دسخَاػت وٌذ وِ يه ًفش واسؿٌاع ساتظ تِ ػٌَاى هؼؤٍل ّواٌّگي دػتگاُ واسفشهايي تِ
هـاٍس هؼشفي ؿَد.
 -3-7يه گشٍُ هداصي تشاي استثاط تا واسفشها تا حضَس افشاد وليذي دػتگاُ واسفشهايي (ًظيش ًاظش پشٍطُ ٍ واسؿٌاع
ساتظ) ،تين هذيشيتي پشٍطُ ٍ افشاد وليذي تين اخشايي پشٍطُ تـىيل تَػظ هذيش پشٍطُ ايداد ؿَد .هؼؤٍل ّواٌّگي پشٍطُ ٍ
واسؿٌاع ساتظ دػتگاُ وافشهايي تِ ػٌَاى ادهيي دٍم گشٍُ هداصي تؼشيف ؿًَذ.
 -4-7يه هؼيش اًتمال اعالػات تشاي اسػال ًؼخِّاي الىتشًٍيه خشٍخيّاي واس تشاي واسفشها تؼييي ؿَد.
 -5-7هالحظاتي وِ دس هَسد «ًحَُ ّواٌّگي تيي تين هذيشيتي ٍ اخشايي پشٍطُ» هغشح ؿذ ،دس استثاط تا واسفشها سػايت
ؿَد.
 -6-7دس آغاص واس ،فايل تشًاهِ صهاىتٌذي پشٍطُ تشاي واسفشها اص ػَي تين هذيشيتي پشٍطُ اسػال ؿَد.
 -7-7گضاسؽّاي دٍسُاي پيـشفت واس تِ واسفشها ،تِ عَس هٌظن اسػال ؿَد.
 -8-7وليِ اػٌاد اسػال ؿذُ تشاي واسفشها ّوشاُ تا تاسيخ ٍ ػاػت دس پَؿِ هؼيٌي آسؿيَ ؿَد.
 -9-7حضَس افشادي اص دػتگاُ واسفشهايي دس گشٍُ هداصي فٌي تَكيِ ًويؿَد.
 -11-7تين هذيشيتي پشٍطُ استثاط هؼتوش خَد سا تا واسفشها تِ ٍيظُ ًاظش عشح ٍ واسؿٌاع ساتظ حفظ وٌذ .ؿايؼتِ اػت ايي
استثاط تؼضا تِ كَست كَتي يا تلَيشي كَست پزيشد.
 -11-7اعالػات ،هؼتٌذات ،كَستخلؼات واسيً ،اهِ ًظشات پيـٌْادي ،اكالحي ٍ تىويلي واسفشها حتياالهىاى تِ
كَست الىتشًٍيىي دسيافت ؿَد ٍ ًؼخِاي اص آى تَػظ هؼؤٍل ّواٌّگي يا واسهٌذ پـتيثاًي تش سٍي كفحِ پشٍطُ دس
اتَهاػيَى داخلي آسؿيَ ؿَد .دس كَست ًياص ًؼخِّاي فيضيىي تَػظ واسهٌذ پـتيثاًي تِ ًؼخِّاي الىتشًٍيىي تثذيل ؿَد.
 -12-7خَاػتِّاي واسفشها اص عشيك تين هذيشيتي پشٍطُ تِ اػضاء تين اخشايي ٍ واسؿٌاع وٌتشل پشٍطُ خْت اخشاء ٍ
پيگيشي اًؼىاع ياتذ.
 -13-7دس هَسد ًحَُ هَاخِْ تا لشاسداد دس ؿشايظ تحشاى ،تيي سٍؽ «اػالم ؿشايظ فَسعهاطٍس» ٍ «هداص ؿوشدى
تاخيشات» ،اٍلَيت تا سٍؽ «هداص ؿوشدى تاخيشات» اػت.
 -14-7اًدوي كٌفي ًؼثت اسائِ تَكيًِاهِ خغاب تِ واسفشهاياى هـاٍسّا دس هَسد پزيشؽ ًؼخِّاي الىتشًٍيىي،
تشگضاسي خلؼات هداصي ،پزيشؽ اهضاء ديديتال ٍ پزيشؽ تاخيشات هداص الذام ٍسصد.
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)اتَهاسيَى (ًظير سرٍر ٍ كارتابل داخلي

اًتقال اطالعات

)ٍيذئَكٌفراًس يا اپليكيشي ارتباطي

، هَبايل،ارتباط صَتي يا تصَيري (هاًٌذ تلفي

)تصَيري

برگساري جلسات هجازي (اعن از صَتي يا

)ايجاد گرٍُ هجازي (اجتواعي

هذيريت دسكتاپ از راُ دٍر
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عٌَاى

WhatsApp
Telegram
imo
Gap messenger
Igap messenger
Adobe Connect
BigBlueButton
Zoom
Skype
MS Teams
Jitsi meet
Gotomeeting
Rubru
Terello
Taskulu
Google drive
Dropbox
Slack
Anydesk
Chrome Remote Desktop
Ammyy admins
Splashtop
Citrix
VMware Horizon
TSplus
MS RemoteApp
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