
 

 1 

 یازدهمین همایش ملی کیفیت و بهره وری

 1931اسفند ماه سال  11

َای  تعییه جایگاٌ السامات استاوداردَای سیستمی مطرح مؤلفٍ

 مدیریت وگُداری ي تعمیرات

 
 ،3 بىیگیثحسیي  ،ٍ ػضَ ّیئت ػلوی استبزیبض ،2 یذلزبًرؼفط قیسض ، استبزیبض ٍ ػضَ ّیئت ػلوی ،1 یگَاضضکهحوسحسیي کطیوی 

 زاًطزَی زکتطی هٌْسسی غٌبیغ

 ایطاى -تْطاى -زاًطگبُ غٌؼتی هبلک اضتط -ّبی ًطم هزتوغ هسیطیت ٍ فٌبٍضی -1

mh_karimi@aut.ac.ir 

 ایطاى -تْطاى - زاًطگبُ غٌؼتی هبلک اضتط -ّبی ًطم هزتوغ هسیطیت ٍ فٌبٍضی -2

kheljani@aut.ac.ir 

 ایطاى -ىتْطا –زاًطگبُ غٌؼتی هبلک اضتط -ّبی ًطم هزتوغ هسیطیت ٍ فٌبٍضی -3

prqinfo@yahoo.com 
 

 

زض زًیبی اهطٍظ استبًساضز ٍ تَرِ ثِ آى اهرطی ررطٍضی    چکیدٌ:

ًیرع اظ ایري قبػرسُ     هسیطیت ًگْساضی ٍ تؼویرطا  ضسس.  ثِ ًظط هی

 هطتجط ثب حَظُ ًگْساضی ٍ تؼویطا هستخٌب ًیست. استبًساضزّبی 

ضًس، زای هطتجط ثب ایي حَظُ ّب کِ زض فؼبلیت بضظیثِ زلیل ًقص ث

ضًٍرس. زض   ػٌبغط هفَْهی سبظهبى ثِ ضوبض هی یيتط یکی اظ ثباضظش

زض یک هطبلؼرِ   ثب تَرِ ثِ ضطایط ذبظ سبظهبى ّسف،ایي ضاستب 

هررطتجط ثررب حررَظُ هررسیطیت  اسررتبًساضزّبی ، ثرطرری اظتَغرریفی

ی هَضزثطضسر ی ٍ آٍض رورغ الوللری   یيث -هلی ًگْساضی ٍ تؼویطا 

 اسرتبًساضز ثرب هؼطفری اْربض    ست . هقبلِ حبرط ثط آى اقطاض گطفتٌس

، هسیطیت قبثلیرت  ISO 55000:2014  سیستن هسیطیت زاضایی

، هسیطیت IEC 60300:2003اػتوبز ثط هجٌبی سطی استبًساضز 

ٍ هسیطیت اهٌیت اطالػب   (3.3)ثٌس  ISO9001:2008 کیفیت

(ISMS) ISO 27001:2005   ی ثِ ثطضسی ًقرص اسرتبًساضزّب

ثپطزاظز. ضرٌبذت   ْساضی ٍ تؼویطا حَظُ هسیطیت ًگزض هسیطیتی 

زضک غررحیا ایرري  ثررِ ّوررطاُغررحیا اسررتبًساضزّبی سیسررتوی 

ِ  تَاًس ثِ هسیطاى حَظُ ًت زض یهاضتجبطب   یطی ّطیرک اظ  کربضگ  ثر

ِ العاهب  استبًساضزّبی سیسرتوی   افرعایص احطثرطری ٍ    هٌظرَض  ثر

ًگبضًسگبى  کبضایی حَظُ هسیطیتی ذَز کوک ضبیبى تَرْی ًوبیس.

هسیطیت ًگْرساضی ٍ   کبضثطزی هسل آتی یّب پػٍّص ب زضت ٌسثط آً

 اضائِآٍض  ی فيّب سبظهبىزض  استبًساضزّبتؼویطا  ضا هجتٌی ثط ایي 

 ًوبیس.
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 مقدمه .1
 غٌبیغ زض هْن هجبحج اظ یکی تؼویطا  ٍ ًگْساضی هجبحج اهطٍظُ

 بًیاًس ًیطٍی اًطغی، اظ اػن هٌبثغ هحسٍزیت تَرِ ثِ ثب ثبضس ٍ یه

ترَاى   یهر  ّرب  آى اغرَلی  ارطای ٍ غحیا یعیض ثطًبهِ ثب ،سطهبیِ ٍ

تزْیررعا  ضا هحقرر   یرریکرربض آ ٍ یٍض افررعایص ثْررطُ هَرجررب 

ی ّب حَظُالوللی زض  یيثهلی ٍ  یاستبًساضزّب. ًقص [05,06]ًوَز

ًگْساضی ٍ تؼویطا  ّوَاضُ ًقطی اسبسری ثرَزُ اسرت. ضرٌبذت     

 ثبضس. یهغحیا ایي ًقص اظ اّساف ایي هقبلِ 

ٍ  ّرب  کتبة، ّب فػلٌبهِ، ّب هقبلِایي ثرص حبٍی ذالغِ هسًٍی اظ 

زیگط هستٌساتی است کِ ٍرؼیت گصضتِ ٍ حبل اطالػب  هَرَع 

 کٌس. یهپػٍّص ضا تَغیف 

حَظُ ًگْساضی ٍ  ی سیستوی زضاستبًساضزّبهطٍضی ثط  -1

 تؼویطا 

 ISO 55000:2014  زاضایی هسیطیت سیستن استبًساضز  1-1

 استبًساضز سطی هجٌبی ثط اػتوبز قبثلیت تهسیطی سیستن 1-2

IEC 60300:2003 

 ( 3.3 ثٌس ISO9001:2008 ( کیفیت هسیطیت سیستن 1-3

 INFORMATION) اطالػرررب  اهٌیرررت هرررسیطیت سیسرررتن

SECURITY MANAGEMENT SYSTEM – ISMS) ISO 

27001:2005 
ّط یک اظ استبًساضزّبی هؼطفی ضسُ زض ثرب  ثرِ غرَض  هرتػرط     

 ضَز: تَریا زازُ هی

 ISO  سیستتتم متتدیریت دارایتتی    استتتاودارد  1-1

55000:2014 
ISO 55000:2014 یرک  ، رسیستطیي استبًساضز سبظهبى رْبًی

، اغَل ٍ اغطالحب  ٍ هٌبفغ هرَضز  ّب ییهطٍض کلی اظ هسیطیت زاضا

ثرطای   تَاًرس  یه ٍ کٌس یاًتظبض اظ اتربش هسیطیت زاضایی ضا فطاّن ه

ٍ اًرساظُ اظ سربظهبى اسرتفبزُ    ٍ ثرب ّرط ًرَع     ّرب  یری توبم اًَاع زاضا

تْیرِ ٍ   ISO/PC 251 یایي استبًساضز تَسط کویترِ فٌر   ضَز.

 ISO  استبًساضز 3ّورَاًی ایي استبًساضز ثب ثٌس  .سُ استضاضائِ 

ثبػج اسرتقجبل ظیربز افرطاز اظ ایري استبًساضزضرسُ       9001:2008

ِ یهرسیطیت   تَاًرس  یّوررَاًی هر   يیر است. ا ثرب تلفیر     یا کپبضار

 .[01]زثِ ٍرَز آٍض ISO 9001 ٍ ISO 55000 استبًساضز

زض سرِ  تحرت ػٌرَاى سیسرتن هرسیطیت زاضایری ٍ       استبًساضزایي 

 :سُ استضًسرِ ثِ ضطح ظیط هٌتطط 

 ISO 55000 اغَل ٍ ٍاغگبى سیستن هسیطیت زاضایی 

 ISO 55001 العاهب  سیستن هسیطیت زاضایی 

 ISO 55002 سیستن هسیطیت زاضایی یسبظ بزُیضاٌّوبی پ 

-حبررط ضا هری   یالولل يیٍ استبًساضز ث 00002 عٍی، ا00001 عٍیا

تَاى ّوطاُ ثرب سربیط ضاٌّوبّربی فٌری ٍ اسرتبًساضزّبی هرسیطیت       

ّبی هرتلرف غرٌؼت   ّب یب ثرصّبی هطتجط ثب اًَاع زاضاییزاضایی

ّرب ضا  العاهب  سیستن هرسیطیت زاضایری   00001 عٍیاستفبزُ کطز. ا

سرتبًساضزّب رعئیرب  العاهرب     سربیط ا  کِ یکٌس، زضحبلهطرع هی

ّبی هرتلرف ضا  ّبی هرتلف، غٌبیغ هرتلف یب زاضاییفٌی فؼبلیت

ی تفسریط ٍ اررطای   ی ًحَُکٌٌس یب ضٌّوَزّبیی زضثبضُهططح هی

زض یک غٌؼت ذربظ یرب ثرطای یرک ًرَع ذربظ اظ        00001ایعٍ 

 .کٌٌسّب اضائِ هیزاضایی

 دامىٍ کاربرد مدیریت دارایی:

-حبررط ضا هری   یالولل يیٍ استبًساضز ث 00002 ٍعی، ا00001 عٍیا

تَاى ّوطاُ ثرب سربیط ضاٌّوبّربی فٌری ٍ اسرتبًساضزّبی هرسیطیت       

ّبی هرتلرف غرٌؼت   ّب یب ثرصّبی هطتجط ثب اًَاع زاضاییزاضایی

ّرب ضا  العاهب  سیستن هرسیطیت زاضایری   00001 عٍیاستفبزُ کطز. ا

ئیرب  العاهرب    سربیط اسرتبًساضزّب رع   کِ یکٌس، زضحبلهطرع هی

ّبی هرتلرف ضا  ّبی هرتلف، غٌبیغ هرتلف یب زاضاییفٌی فؼبلیت

ی تفسریط ٍ اررطای   ی ًحَُکٌٌس یب ضٌّوَزّبیی زضثبضُهططح هی

زض یک غٌؼت ذربظ یرب ثرطای یرک ًرَع ذربظ اظ        00001ایعٍ 

 .کٌٌسّب اضائِ هیزاضایی

 ISO55000گبًِ العام سیستن هسیطیت زاضایری زض   ػٌبٍیي ّفت

ضیرعی، پطرتیجبًی،    کبضی سبظهبى، ضّجطی، ثطًبهِ ظهیٌِ بضتٌس اظ:ػج

 ػولیب ، اضظیبثی ػولکطز ٍ ثْجَز.

 ISO55000:2014 استاودارد مسایای

اظ ططیر    تبزّرس  ، ثِ سبظهبى اهکبى هی00002اظ ایعٍ  یطیگ ثْطُ

ّبیص، ثِ اّساف ػیٌی ذَز زسرت  هسیطیت هؤحط ٍ کبضآهس زاضایی

کٌس کِ ایي ّب تضویي هیستن هسیطیت زاضایییبثس. استفبزُ اظ سی

غَض  پبیساض ٍ سبظگبض زض طی ظهربى قبثرل تحقر      اّساف ػیٌی ثِ

ًظبهٌبهِ ضاّجرطزی هرسیطیت    1333. ٍظاض  ًفت زض سبل ّستٌس

 PHYSICAL ASSETی فیعیکری غرٌؼت ًفرت    ّرب  ییزاضا

MANAGEMENT  ایي استبًساضز ططاحی ٍ  ثط اسبؼذَز ضا

 .[10]تِ استگصاض ثِ هَضزارطا

 :باشد یم زیر شرح بٍ ویس آن کلی یَا تیمحديد

 ّوبًٌررس (PAS 55)  ًَُطررسُ ارررطاٍاضز رعئیررب  ٍ ًحرر  ٍ

 .ستیًکبضثطزی 
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        هطرع ًطسُ است کرِ اضظیربثی اًطجربگ اگًَرِ ثبیرس اًزربم

 .گیطز

  ِی زیگط اضربع ضسُ است هبًٌس استبًساضز استبًساضزّبثیطتط ث

ضز ررربهغ ٍ فطاگیررط ٍ ذررَز اسررتبًسا ISO 31000 ضیسررک

 .ثبضس یًو

سیستم مدیریت قابلیتت اتتمتاد بتر میىتای ستری       1-2

 IEC 60300:2003 [02] استاودارد

ٍاغُ کلری   ISO 9000:2005قبثلیت اػتوبز هطبث  ثب استبًساضز 

ٍ ػَاهرل   *ثطای تَغریف ػولکرطز هطثرَه ثرِ قبثلیرت زستطسری      

ثلیرت  قب ٍ †زض یک سیستن یؼٌی قبثلیت اطویٌبى تأحیطگصاض ثط آى

یرک   ػٌرَاى  ثِ. هسیطیت قبثلیت اػتوبز ستا †ًگْساضی ٍ تؼویطا 

ّ ضٍیکطز  ّربی هرسیطیتی اسرت کرِ       ی، ثرطری اظ فؼبلیرت  زسرتگب

پرصیطی،   هبى ضا زض هجبحج قبثلیت اطویٌبى، زسرتطؼ ػولکطز سبظ

حػرَل   هٌظَض ثِ (RAMS)ایوٌی  قبثلیت ًگْساضی ٍ تؼویطا ،

ّبی ػولیبتی ٍ تزْیرعا  ٍ   ٍ تَاًوٌسی فطآیٌس اطویٌبى اظ کبضایی

ثْجرَز هسرتوط آى ضا هیسرط     زّس ٍ هحػَ   هَضزتَرِ قطاض هی

 .[08] سبظز هی

ّبی هسیطیت قبثلیت اػتوبز ضا تططیا  استبًساضز هجبًی سیستنایي 

ّبیی کِ قػس  آٍضز ثطای سبظهبى کٌس ٍ اغَل کلی ضا فطاّن هی هی

 زاضًس:

ای زستیبثی ثِ اّساف یک سیستن هسیطیت قبثلیت اػتوبز ثط -الف

 قبثلیت اػتوبز هحػَل ایزبز ًوبیٌس.

ًیبظّب ٍ اًتظبضا  قبثلیت اػتوبز هطتطی ٍ اگرًَگی ثرطآٍضزُ    -ة

 ّب ضا تؼییي ًوبیٌس. ضسى آى

 ّبی قبثلیت اػتوبز کوک ثگیطًس. زض تَسؼِ ططح -د

گیطی ًوبیٌس  احطثرطی سیستن هسیطیت قبثلیت اػتوبز ضا اًساظُ -ز

 س.ٍ ثْجَز زٌّ

 ّبی قبثلیت اػتوبز ضا تسْیل ًوبیٌس. اضتجبطب  فؼبلیت -ُ

ِ ثطای ثیبى  هؼوَ ً بثلیت اطویٌبىق اطویٌربى اظ کربضکطز    ی زضرر

ِ غحیا یک قطؼِ یرب   ِ  طرَضکلی  ثر اظ ػَاهرل زض طری    ای هزوَػر

اهب تَرِ ؛ [07] ضٍز هیظهبًی هطرع ثِ کبض  ی زٍضٍُ  ظهبى هس 

ز، ثسیي هؼٌب َذطاة ض ایِ قطؼثِ ایي ًکتِ رطٍضی است کِ اگط 

اسرت. توربهی ضٍاثرط قبثلیرت      اػتوربز  غیطقبثرل  لعٍهربً ًیست کرِ  

ٍ ثطای ضطایط ػسم قطؼیرت   ثٌبضسُاحتوب    ی پبیِاطویٌبى، ثط 

 ًوبیص زازُ ضسُ است. (1ضکل ) ؛ کِ زضاست ضسُ هحبسجِ

                                                 
* Availability 
† Reliability 
‡ Maintainability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفرت کرِ    تَاى هیزض غَضتی یک سیستن زاضای ضطایط ظیط ثبضس 

 تن قبثلیت اطویٌبى زاضز:سیس

 زض ضا ضرسُ  هطررع  کربض  ثتَاًس ایٌکِ احتوبلقبثلیت زستطسی: · 

 .زّس اًزبم ضسُ تؼییي ظهبى ٍ ضطایط

ِ  احتوربل قبثلیت ًگْساضی ٍ تؼویط پصیطی: ·   یرب  ػورل  یرک  ایٌکر

طایط هؼریي زض  ض تحت هَرَز یک ثطای تؼویطا  هطرع اػوبل

ِ زض ظهربى غرفط ذرطاة    ایٌک ضطه ثِهؼیي اًزبم ضَز،  ظهبى هس 

ِ ًجبضس. هقػَز اظ هَرَز یؼٌی ّط ایعی کرِ   هزرطز ٍ   غرَض   ثر

فطزی زض ٍاقؼیت ٍرَز زاضتِ ثبضرس ٍ یرب ایٌکرِ ثترَاى زض شّري      

 .تػَض کطز کِ ٍرَز زاضز

 Reliability قبثلیت اػتوبز · 

 قبثلیت زٍام ٍ استفبزُ· 

 Safety یوٌیاقبثلیت · 

 الوللری  ثریي زض سرطا    RAMS  تحرت اغرطالح   ّرب  قبثلیتایي 

یک  ػٌَاى ثِسیستن هسیطیت قبثلیت اطویٌبى  .ضًَس هی ضٌبذتِ 

ثرِ   IEC  الوللی ثیيسیستوی تَسط هَسسِ  -ضٍیکطز هسیطیتی 

هؼطفی ٍ اضتقرب    IEC 60300-2003 استبًساضزّبیضکل سطی 

ضربیت هطتطی، کبضایی ٍ ثْجرَز ػولکرطز هسرتوط سربظهبى ضا ثرب      

 .کٌس هیزًجبل  RMAS  توطکع ثط اْبض هطرػِ

 ISO9001:2008 [03] سیستم مدیریت کیفیت 1-3

هرسیطیتی ّسرتٌس کرِ     یاستبًساضزّب 3000استبًساضزّبی سطی 

. (2ضرکل )  کٌٌرس  یهر هجبًی یک سبهبًِ هسیطیت کیفیت ضا ثیربى  

استبًساضز هحػرَل   3000استبًساضزّبی سطی ایعٍ  یگطز ػجبض  ثِ

ى ثِ کیفیرت هٌبسرت   ٍلی ضاّکبضّبی ارطایی ثطای ضسیس ٌسًیست

 .کٌس یهاضائِ  کٌٌسُ هػطفػَ   ٍ ضربیت حه

ػورَهی ثرَزُ ٍ زض توربم     کبهالً ISO9000سطی  یاستبًساضزّب 

اسرت. اظ ثریي    سربظی  یربزُ پغرٌؼت ٍ ذرسهب  قبثرل     یّرب  ثرص

 
 (: سیستن هسیطیت قبثلیت اػتوبز1ضکل )

 

 

 

 

 

 (:1شکل )
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زاضای  ISO 9001تٌْرب اسرتبًساضز    3000استبًساضزّبی ذبًَازُ 

 قص ضاٌّوب ضا زاضز.ٍ سبیط استبًساضزّب ً ثبضس یهگَاّیٌبهِ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفرربٍ  سرربذتبضی ظیرربزی    ISO 9001:2008اسررتبًساضز 

 یسرربظ ضررفبفآى ًساضررت ٍ ثیطررتط ثررِ   2000ثررب ٍیررطایص  

 .پطزاذتِ است 3001العاهب  

 یافعاضّررب ًررطماهرب یکسررطی العاهرب  هبًٌررس لررعٍم کبلیجطاسریَى    

، تغییررطا  زض پرربیص فطآیٌررسّب، تغییررط  یررطیگ اًررساظُپرربیص ٍ 

سیسرتن   یاحطثرطر م هسرتٌسا ، ارربفِ کرطزى اضظیربثی     زض ّط

ثرررِ آى  ...کیفیرررت زض اقرررساهب  اغرررالحی ٍ پیطرررگیطاًِ ٍ   

 طررَض ثررِایرري اسررتبًساضز زض حرربل حبرررط   ضررسُ ثررَز.  اررربفِ

ثرط اسربؼ    گیرطز  یهر قرطاض   هَضزاسرتفبزُ زض رْربى   یا گستطزُ

گَاّیٌبهررِ تررب  هیلیررَى یررکتررب  300000ثؼضرری آهبضّررب ثرریي 

 است. غبزضضسُ زض رْبى 2010سبل 

 ػجبضتٌس اظ: 3001استبًساضز ایعٍ  هْن هعایبیثطذی اظ 

 ایزبز اطویٌبى زض هطتطیبى 

 ثْجَز اضتجبطب  زضٍى سبظهبًی 

 ٍُضی ثْجَز ػولکطز ٍ افعایص ثْط 

 ثیٌی ػولکطز سیستوبتیک ٍ قبثل پیص 

 ایزبز کٌتطل ثیطتط ثط فطآیٌسّبی سبظهبى 

 هحػَل کبّص هیعاى ضکبیب  هطتطیبى ٍ 

 سبظی ٍ تفکط سیستوبتیک تطش فطٌّگگس 

 ّب زض ذط تَلیس کبّص ربیؼب  ٍ زٍثبضُ کبضی 

 ّب اغالح ذطبّب ٍ پیطگیطی اظ ٍقَع هزسز آى 

 INFORMATION) سیستم مدیریت امىیت اطالتات 1-4

SECURITY MANAGEMENT SYSTEM – ISMS) 

ISO 27001:2005 [04] 

ططیر    تَرِ ضٍظ افعٍى ثِ هجبحج هسیطیت اهٌیرت اطالػرب  اظ  

ثطقررطاضی قررَاًیي ٍ رررَاثط هلرری / هٌطقررِ ای / ثرریي الوللرری ٍ 

ّوچٌیي تَرِ ثِ ضاّجطز ّبی رسیس ثِ هٌظَض پبسررگَیی ثرِ   

اًتظبضا  ٍ العاهب  ططف ّربی شیٌفرغ ًسرجت ثرِ اطویٌربى اظ      

اهٌیت ٍ ایوٌی ضجکِ ّب ٍ سیستن ّبی اطالػبتی، ثبػرج پسیرس   

ّربی هرسیطیت   آهسى استبًساضز ّربیی ثرطای اسرتقطاض سیسرتن     

 اهٌیت اطالػب  ضسُ است.

ثسیْی است کِ استبًساضز سبظی زض سرطا ثریي الوللری، ثرطای     

هسیطیت اهٌیت اطالػب  ٍ پسیسآٍضی ضٍیکطزی هطربثِ ٍ حتری   

ا هکبى یکسبى، ثِ هٌظَض رلَگیطی اظ ًقع اهٌیت اطالػرب  ٍ  

اتالف هبلی ٍ پیطگیطی اظ تٌص ّبی هٌرتذ اظ ایري هَررَع زض    

 ى ّب ٍ یب زض زضٍى ظًزیطُ ّبی تبهیي هی ثبضس.زضٍى سبظهب

اسرت. سیسرتن    سربظهبى اطالػب  کلیس ضضرس ٍ هَفقیرت یرک    

اطویٌبى ذَاّرس   سبظهبىهسیطیت اهٌیت اطالػب  حجت ضسُ، ثِ 

ارِ زض حجرت الکتطًٍیرک ٍ ارِ ثرط       –سبظهبى زاز کِ اطالػب  

ثِ ًحَ هٌبست حفبظت ضسُ  -ضٍی کبغص ٍ یب زض اشّبى کبضکٌبى

 است.

ضا زض ضٌبسربیی ٍ   سربظهبى سیستن هرسیطیت اهٌیرت اطالػرب     

ّرربی ثحطاًرری اهٌیترری، اظ ططیرر  توطکررع ثررط   کرربّص ضیسررک

تالضْبیی رْت اهٌیت اطالػب  ٍ حفبظرت اظ آًْرب، یربضی هری     

ًوبیس. کطف ًقربه قرَ ، ًقربه ررؼف ٍ فطغرتْبی ثْجرَز زض       

ّبی اهٌیتری اهرطی حیربتی اسرت. ثرب ضٍیکرطز        هسیطیت ضیسک

Risk Basedقرربزض ثررِ اضظیرربثی هیررعاى پطررتیجبًی  ، هویررعاى

زض ظهیٌرِ ّربیی کرِ     سربظهبى سیستن هسیطیت اهٌیت اطالػب  

ّستٌس ذَاٌّس ثرَز ٍ ثرسیي    سبظهبىزاضای اّویت ثیطتط ثطای 

ٍسیلِ هیعاى تطبث  ایي سیستن ضا ثرب اسرتبًساضز اًترربة ضرسُ     

 تؼییي ذَاٌّس ًوَز.

طالػرب  اسرت. ثرب    اهٌیت اطالػب  ایعی ثریص اظ تکٌَلرَغی ا  

هری ترَاى، اظ کربض     سیستن هسیطیت اهٌیت اطالػرب   استفبزُ اظ

گیطی اظ ًطرط اطالػرب    اطالػب  سبظهبى ثب ٍرَز رلَ ثط غحیا

 س.اطویٌبى یبث

 

 

 

 
 

 هسیطیت کیفیت سبهبًِ کی (:2ضکل )
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 امىیتی طیقٍ بىدی اوًاع تُدیدَای 

تْسیساتی کِ هوکي است زض هَضز اهٌیت اطالػب  ضخ زّس اظ 

 ضًَس کِ زض رسٍل ثٌسی هیًظط هٌجغ ٍقَع زض زٍ گطٍُ تقسین 

کلیِ تػوین گیطی ّب زض ذػَظ ٍ  ( قبثل هطبّسُ است1)

العاهب  اهٌیتی زض سبظهبى ثبیس ثب زض ًظط گطفتي توبهی ایي 

ٍ کلیِ  تْسیسا  ٍ توبهی رٌجِ ّبی هطثَه ثِ آى ّب ضٌبسبیی

حفبظ ّبیی کِ زض سبظهبى پیبزُ سبظی هی ضَز ثبیس هطبث  ثب 

 ة گطزز:ایي العاهب  اًترب
 ثٌسی اًَاع تْسیسّبی اهٌیتی (: طجق1ِرسٍل )

تُدیدات با 

ریشٍ 

 محیطی

 تُدیدات با ریشٍ اوساوی -1
 خرابکاری تصادفی

 ظلعلِ

 ضػس ٍ ثطگ

 سیل

 آتص سَظی

ذطبّب ٍ اضتجبّب  

 فطزی

 پبک ضسى فبیل ّب

زض اضتجبُ )هسیطیبثی 

 ضجکِ(

 حَازث فیعیکی

 زظزی

 استطاگ سوغ

 زستکبضی اطالػب 

 طزى سیستنک ّک

ّب  کسّبی هرطة )ٍیطٍؼ

)... ٍ 

 

 

زض  سبظهبىثب تَرِ ثِ هَاضز فَگ ٍ طیف گستطزُ تْسیساتی کِ 

هؼطؼ آى ّب قطاض زاضز، ٍرَز یک سیستن اهٌیت اطالػب  

هسضى، ثِ ضٍظ، پَیب ٍ ضٍ ثِ ثْجَز ثطای کوک ثِ ًیل ثِ اّساف 

 سبظهبى، ثسیبض  ظم ٍ رطٍضی است. هتؼبلی

فطاّن آٍضزى هرسلی ثرطای ایزربز، پیربزُ      ISMSّسف سیستن 

سبظی، ارطا، پربیص، ثربظًگطی ٍ ثْجرَز یرک سیسرتن هرسیطیت       

ى یرک  سربظهب  اهٌیت اطالػب  است. پصیطش ایي سیستن ثرطای 

 تػوین استطاتػیک است.

اهٌیرت   سیر تَاً یهر یرک سیسرتن هرسیطیت ضروب      یطیکبضگ ثِثب 

، پربیص،  یثرطزاض  ثْرطُ ، اسرتقطاض،  یگرصاض ِ یر پبذرَز ضا   اطالػب 

ثبظًگطی، ًگْساضی ٍ ثْجَز زّیس. ضوب اثرعاضی ثرطای ضٌبسربیی    

ثرب   ظهربى  ّنذَاّیس زاضت.  ّب آىثحطاًی ٍ حفبظت  یّب ییزاضا

ربهؼرِ، هَررت    تیزضًْب، کبضکٌبى ٍ هسیطاىایزبز اطویٌبى زض 

تقَیت سبظهبى ذَز زض زستیبثی ثِ اّساف استطاتػیک ذَاّیرس  

 زاضت.

هٌیتی ٍ ّوچٌیي ابلص هَرَز زض حبل ثب تَرِ ثِ هَاضز ا

هسیطیت زاًص زض حَظُ ًت زض هحیط سبظهبى ّسف، آیب 

هطتجط ثب ػسم ضسَة زاًص  یّب ابلصاهٌیتی ٍ  یّب تیهحسٍز

 هبًٌس)اظ سبظهبى  ّب آىحَظُ ًت زض فطآیٌس ضّبسبظی  کبضکٌبى

 یّب ییزاضازض حَظُ  (اظ هَػس ظٍزتط یّب یثبظًطستگهَد 

هسیطیت ًوَز ٍ اظ  تَاى یهیي استبًساضز ا ثِ کوکفیعیکی ضا 

زض هسل هسیطیت ًگْساضی ٍ تؼویطا   هؤحط طَض ثِایي استبًساضز 

ؼی ثط هَرَع ایي پػٍّص استفبزُ کطز. زض طَل پػٍّص س

سغِ ثطای سبظهبى ّسف است. ایي زست یبفتي ثِ پبسد ایي زغ

حَظُ ًت  کٌٌسگبى يیتأههَرَع ثب تَرِ ثِ ضٍیکطز ضجکِ ثعضگ 

 اظ اّویت ذبغی ثطذَضزاض گطزز. تَاًس یه

 گیری وتیجٍ -2

ضررٌبذت غررحیا هررسیطاى اظ اسررتبًساضزّبی حررَظُ هررسیطیت  

 ٍ ًگْرساضی  سیسرتن  اضتقرب   هَرجرب   ًگْرساضی ٍ تؼویرطا   

هسیطاى حَظُ  هأهَضیت زاضتِ ٍ ثِ تحق  ثِ زًجبلضا  تؼویطا 

ِ  ثط هجٌی ًت کورک   آ   يیهبضر  یّرب  ییتَاًرب  کرطزى  ثْیٌر

کربّص   ٍ تَلیرس  حساکخط ثِ ضسیسى هٌظَض ثِ .سیًوب یهضبیبًی 

 ضاًرسهبى  حرساکخط  زاضرتي  ثرطای  ّرب  آى ٍ ذطاثری  فطسربیص 

 فطاّن ّعیٌِ کوتطیي ثب سَز ثیطتطیي ثِ زستیبثی ٍ تزْیعا 

ِ   .کٌرس  یهر  ِ  ثرب تَرر ِ  اظ حبغرل  ثْجَزّربی  ثر  یطیکربضگ  ثر

 سیسرتن  اسرتبًساضز  ضربهل:  هقبلِ ایي زض هططح یاستبًساضزّب

 هررسیطیت سیسررتن ، ISO 55000:2014 ضایرریزا هررسیطیت

IEC  اسرررتبًساضز سرررطی هجٌررربی ثرررط اػتوررربز قبثلیرررت

 کیفیرررررررت هرررررررسیطیت سیسرررررررتن ،60300:2003

ISO9001:2008( 3.3 ثٌررس) ٍ اهٌیررت هررسیطیت سیسررتن 

ِ  ضرَز  یهر  یٌر یث صیپر  ،ISO 27001:2005 اطالػرب    کر

ِ یّع ایري   یسربظ  بزُیر پٍ  ططاحری  رْرت  بظیر هَضزً یّرب  ٌر

ِ  یّرب  بظهبىسر  زض اسرتبًساضزّب   اظ کوترط  ثسریبض  ،هَضزهطبلؼر

 .ایي اسرتبًساضزّب ثبضرس   ذسبضا  ًبضی اظ ػسم ضػبیت العاهب 

 قبثرل  اقتػربزی  تَریِ ظهیٌِ ایي زض یگصاضِ یسطهب زِیزضًت

 زاضت. ذَاّس قجَلی

 اثؼبز، ثب سیستوی استبًساضزّبی ثیي ( اضتجبه2زض ذبتوِ رسٍل )

تؼویرطا    ٍ ًگْرساضی  طیتهسی هسل یک یّب هؤلفِ طیظ ٍ ّب هؤلفِ

زّررس. ضررٌبذت غررحیا اظ اسررتبًساضزّبی    ضا ًطرربى هرری  [09]

ثِ هسیطاى حرَظُ   تَاًس یهسیستوی ٍ زضک غحیا ایي اضتجبطب  

ّطیرک اظ العاهرب  اسرتبًساضزّبی سیسرتوی      یطیکربضگ  ثِ ًت زض

افعایص احطثرطی ٍ کبضایی حَظُ هرسیطیتی ذرَز کورک     هٌظَض ثِ

 آتری  یّب پػٍّص تب زض است ثط آى سًُگبضً ضبیبى تَرْی ًوبیس.

ی ثرط ایري   هرسیطیت ًگْرساضی ٍ تؼویرطا  هجتٌر     کربضثطزی  هرسل 

 .ًوبیس اضائِآٍض  ّبی في زض سبظهبى استبًساضزّب
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 (: اضتجبه ثیي استبًساضزّب ٍ اثؼبز یک هسل ًت2رسٍل )
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