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 ٍلسَالی هعلَهبت در هَرد

 ٍلسَالیًام  حَصُ تؼلیوی هشکض غضًی 

 دس ٍلسَالی رٌسیتتِ اساس  ة تؼلیوات ػوَهیتؼذاد هکات الف.

  هکاتة رکَستؼذاد  55

  اًاث هکاتةتؼذاد  55

خػَغی) تاب 65 )دٍلتی(تاب  53  (  ة هختلظتؼذاد هکات 

 دس ٍلسَالی تِ اساس دٍسُ تؼلیوات ػوَهی تؼذاد هکاتة ب.

57تاب خػَغی  55دٍلتی   ئیِتؼذاد هکاتة دٍسُ اتتذا 

16تاب خػَغی  17دٍلتی   تؼذاد هکاتة دٍسُ هتَسغِ  

53تاب خػَغی  51دٍلتی    لیسِتؼذاد هکاتة  

 دس ٍلسَالی تِ اساس رٌذس تؼلیوات ػوَهی تؼذاد ضاگشداى د. 

 تؼذاد ضاگشداى رکَس  76634

 تؼذاد ضاگشداى اًاث  54486

 تِ اساس رٌسیت غیشحاضش دایویذاد هزوَع ضاگشداى تؼد. 

 رکَس غیش حاضش دایوی تؼذاد ضاگشداى   55575

 اًاث  غیشحاضش دایوی تؼذاد ضاگشداى  15541

 فیائیهؼلَهات رغشار. 

 تؼذاد قشیِ ّای ًضدیک تِ ٍلسَالی  75

 قشیِ ّای دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد   85

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هکاتة  0

 دالیل هسذٍد ضذى هکاتة  0

 هؼلواى ٍ ضاگشداى هکاتة هسذٍد ضذٍُضؼیت  0

 حادحات اهٌیتی کِ تاسیسات هکاتة سا تْذیذ کشدُ تاضذتؼذاد  0
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 خالغِ اجزاأت

 دستآٍردّبی کلیذی در عزغِ کیفیت ٍ هزتبط بَدى. .1

 قابل یاد آوری است که در این عرصه  درهیچ  شاخص پیشرفت صورت نگرفته است.

 .ضْزی عزغِ دستزسی هتَاسى کِ ضبهل توبم دستآٍردّبی هکبتب دستآٍردّبی کلیذی در .2

  کِ تِ هکاتة رزب گشدیذُ( تي اًاث 5651ٍ تِ تؼذاد ) ( تي ضاگشداى رذیذ الطوَل رکَس 1568تِ تؼذا) 8931دسسال 

تا رزب ایي ضاگشداى تؼذاد ضاگشداى تؼلیوات ػوَهی هزوَػأ  .ُ استصهیٌِ تؼلین ٍ تشتیِ سا تشای ضاگشداى هزکَس فشاّن ًوَد

 ( اًاث افضایص یافتِ است. 67715( تي رکَس )55517(کِ تِ تؼذاد )89131)

  ( تي ضاگشد دسایي 611سٌائی( تطٌاب اػواس گشدیذُ کِ تا اػواس هطکل ) ػالی ( تاب هکتة )لیس8ِتشای ) 8931عی سال

 تخص سفغ گشدیذُ است. 

 بی کلیذی در عزغِ هذیزیت هَثز ٍ ضفبف در ٍلسَالی هزبَطِ.دستآٍردّ .3

  ( تاب هکتة تَسظ اػضای ًظاست تؼلیوی هَسد تشسسی ٍ تاصدیذ قشاس 51هزوَػاً تِ تؼذاد ) 8931الی اخیش سال هالی

ٍقت گشفتِ است کِ سثة تلٌذ سفتي کیفیت تؼلیوی دس توام ضؼثِ ّای دسسی گشدیذُ ٍ توام هؼلویي ٍ ضاگشداى تِ 

 .هؼیٌِ دس غٌَف دسسی حاضش هیثاضٌذ.

  توام گضاسضات دسخَاست ضذُ سا تِ اساس عشصالؼول  8931آهشیت هؼاسف حَصُ تؼلیوی هشکض دس رشیاى سال هالی

هَرَد گضاسضذّی ٍصاست هؼاسف تػَست )ستؼَاس.هاَّا ٍساالًِ( تشتیة ٍ تا هقام سیاست هؼاسف ٍالیت غضًی تِ ٍقت هؼیٌِ 

گضاسش ستؼَاس ساالًِ سا تشتیة ًوَدُ است. آهشیت ( 7)تِ تؼذاد  8931است. هزوَػاً دس رشیاى سال  آى ضشیک ًوَدُ

هؼاسف ٍلسَالی رغتَ دس تْیِ، تشتیة ٍ ضشیک ساصی توام گضاسضات تِ اساس عشصاالؼول هَرَد گضاسضذّی هتؼْذ 

 هیثاضذ.

  پَسُ هیکٌذ ایي پا تٌذی هؼلویي دس سًٍذ آهَصش هَحش فیػذ سا  ٪31هؼلویي ّویطِ پاتٌذ تِ ٍظیفِ تَدُ حاضشی آًْا

 ٍاقغ گشدیذُ است،ٍ تاػج ضذُ است کِ پالى دسسی تشتیة ضذُ سا  تِ ٍقت صهاى هؼیي آى تغثیق ًوایٌذ .

  کِ ایي ضَسا یک پالى تْثَد تشای هکاتة ضْشی  ضذُ است.ایزاد دسایي ٍلسَالی  اًرذیذ ضَسای اداسی (8) 8931دسسال

 .کاس ّای اداسی  هکاتة ایي ٍلسَالی تْثَد تِ ٍرَد اهذُ است تشتیة کِ تا تشتیة ایي پالى دس توام

  ضذُ است ساُ رلسات ػوَهی  ٍ قشیِ ّا تشگضاس  تشًاهِ ّای آگاّی ػاهِ اص عشیق ضَساّا، هسارذ، یک8398دس سال

هَحش ٍاقغ  اًذاصی ایي تشًاهِ ّا تشای تطَیق ٍتشغیة خاًَادُ ّا تشای اسسال اعفال ضاى تِ هکاتة تِ خػَظ اًاث تیساس 

 ضذُ است.
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 پالى استزاتژیک سَم  ّبی عزغِ پیطزفت ّب ٍ دستآٍردّب بِ اسبس

 . عرصه کیفیت و مرتبط بودن1

ضبگزداى در ّوِ سطَح داًص، هْبرت ّب، ًگزش ّب ٍ ارسش ّبیی را کسب خَاٌّذ ًوَد کِ السهِ یک ضْزًٍذ  ّذف کلی:

سبلن، رضیذ، هسئَلیت پذیز ٍ هَلذ هی ببضذ ٍ اٍ را بزای سْن گیزی ٍ هطبرکت هؤثز در رًٍذ تؤهیي رفبُ اجتوبعی آهبدُ سبختِ 

 ٍ بیي الوللی هجْش هی ًوبیذ.  ٍ بزای اضتغبل هػئَى ٍ پبیذار در ببسارّبی داخلی 

 کیفیت ٍ هشتثظ تَدى ًطاى هی دّذ. ػشغٍِ پیطشفت ّا سا، دس ضاخع ّای پالى ضذُ  :1 رذٍل

اًحزاف   
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب

ّذف 

 سبالًِ
ّب ضبخع  ضوبرُ 

%811  0 881011 
تشای  سیاست هؼاسف  عشف اصٍ کتة سٌّوایی هؼلن کِ  دسسی تؼذاد کتة

تَصیغ گشدیذُ است. ٍلسَالی  
1 

%811 هؼلن کِ اص عشف ٍلسَالی تِ هکاتة تَصیغ گشدیذُ استتؼذاد کتة سٌّوایی  881011 0   2 

%811  0 38 
هَاد ُ تشای استفادُ اص تؼذاد هؼلواى/ سٌّوا ٍ ًظاست کٌٌذُ گاى آهَصش دیذ

رذیذ آهَصضی  
3 

%811  0 05 
 دیذُ اًذ. یهضوًَ آهَصش (TTC)تؼذاد هؼلواى کِ دس تشًاهِ استقاء ظشفیت

4 

%811 تذٍیش ضذُ تؼذاد تشًاهِ ّای آهَصضی 81 0   5 دس هحتَیات هضوَى 

%811  0 4 
تشًاهِ ّای آهَصضی  ،تؼذاد هذیشاى هکاتة کِ تشای حوایت ٍ سٌّوایی هؼلواى

 6 سا سپشی ًوَدُ اًذ.

دفؼات تاصدیذ اص سغح هکتة تشای حوایت هؼلواىتؼذاد  0 0 0  7 

0 0 0 
فشغت ّای سٌّوایی  ٍاستقای ظشفیت تشای  کِ دسهکاتة تؼذاد هؼلواى هَرَد

(آصهایطی دس هکتة) گشدیذُ ضاى فشاّن   8 

0 0 0 
اضتشاک  (SMTتشًاهِ ّای )دس کِ هکاتة  ٍ پشسًَل  تؼذاد اداسُ هذیشاى

 ًوَدُ اًذ
9 

 

 

%811  

 

0 08 
خص ّای سا دس تکِ دسٍس سٌّوایی تذسیس  ۶الی  ۳تؼذاد هؼلواى تیي غٌَف 

دیذُ اًذ سَاد آهَصی، آهَصش سیاضی   11 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

 :هطکالت

 

 هؼاسف ّیش رلذ کتة دسسی سا تذست ًیاٍسدُ است  .  ( کتة دسسیاستًثَددلیل )تِ  8931آهشیت هؼاسف ضْشی دس رشیاى سال هالی  -8 

اص  تي (2111تِ تؼذاد )هؼاسف تذست ًِ آٍسدُ است  کِ  استیسٌّوا هؼلن سا اص س کتة شیّ یضْشهؼاسف  تیاهش 8931سال  یع -2

 .هؼلواى اص کتة سٌّوا هحشٍم ضذُ است 
غضًی تذاسک دیذُ ًطذُ ٍقثال یک هقذاس کتة هحذٍد کِ اص ادسس  یک رلذ کتة ّن تشای حَصُ تؼلیوی هشکض 8931عی سال تؼلیوی  -9

گذام ّای سیاست هؼاسف الی حَصُ تؼلوی رسیؼِ کاسکٌاى خذهاتی ٍحتی رسیؼِ  اص ت تذاسک گشدیذُ تَددفتشهحتشم یًَسف ٍیاّن هقام سیاس

هٌاتغ هالی ضخػی اهشهؼاسف غَست گشفتِ است ٍتؼذّن اص حَصُ تؼلیوی الی هکاتة رسیؼِ هذیشاى هکاتة تا استفادُ اص هٌاتغ ضخػی ضاى 

 یاس ایي آهشیت قشاسًگشفتِ است . غَست گشفتِ است ٍکذام پَل ٍهٌاتغ دسیي ساستا اص ادسس سیاست هؼاسف دساخت

تاػج گشدیذُ تا  هکاتة هطکل تشاًسپَست است ٍایي اهش توام هػَى کتة الی حَصُ ّای تؼلیوی دس یکی اص دالیل ػذم اًتقال تِ هَقغ ٍ -7

ًتقال غیشهؼیاسی اى تاػج یاّن ا ٍ ًگیشد هؼلویي قشاس ضاگشداى ٍ هؼلویي تِ هَقغ دساختیاس کتة هَسد ضشٍست ٍتذاسک دیذُ ضذُ ضاگشداى ٍ

 گشدد است.  دسسی استْالک ضذى صٍد ٌّگام کتة

تشای هؼلواى آهَصش دادُ ًطذُ است کِ تا ػذم تذٍیش آى تِ تؼذاد  (TTC)استقاء ظشفیت تِ خاعش ػذم تذٍیش تشًاهِ 8931عی سال -6

  .اص آهَصش هحشٍم ضذُ است تي ( ۵۲)

آهَصش رذیذاستفادُ اص هَاد آهَصضی  دسهَسدهؼلواى/ سٌّوا ٍ ًظاست کٌٌذُ گاى آهَصش  تشایتخاعش ػذم تذٍیش تشًاهِ  8931عی سال -5

 تي اص آهَصش هحشٍم ضذُ است( 98)ددادُ ًطذُ است کِ تِ تؼذا

تشای هؼلواى آهَصش دادُ ًسذُ است کِ تِ  دس هحتَیات هضوَى تشًاهِ ّای آهَصضی تذٍیش ضذُتخاعش ػذم تذٍیش  8931عی سال  -5

 تي اص آهَصش هحشٍم ضذُ است(81)تؼذاد

وَدُ ٌهذیشاى هکاتة کِ تشای حوایت ٍ سٌّوایی هؼلواى، تشًاهِ ّای آهَصضی سا سپشی ً تِ خاعش ػذم تذٍیش تشًاهِ تشای 8931عی سال -1

 شده استتن از آموزش محروم ( 7)پشرفت صورت نګرفته است که به تعداد اًذ

دسسال راسی تخاعش ػذم تذٍیش تشًاهِ ّای آهَصضی دسایي ٍلسَالی دستخص آهَصش هؼلویي ،هذیشاى،هؼلویي ٍپشسًَل پطشفت غَست  -3

 ًگشفتِ است

  ًگشفتِ است.غَست  تؼذاد دفؼات تاصدیذ اص سغح هکتة تشای حوایت هؼلواى تخاعش حزن کاس ٍکوثَد اػضای ایي حَص8931ُعی سال -81

هؼلواى هَرَد دسهکاتة فشغت ّای سٌّوایی  ٍاستقای ظشفیت تشای ضاى فشاّن   تشای تخاعش ًثَد پالى دسایي تخص8931عی سال -88

 گشدیذُ ً

 ًگشدیذُ است.تذٍیش ( SMTهذیشاى  ٍ پشسًَل هکاتة تشًاهِ ّای )تشای 8931عی سال  -82

کِ دسٍس سٌّوایی تذسیس سا دس تخص ّای سَاد آهَصی،  ۶الی  ۳تیي غٌَف هؼلواى ش تشًاهِ آهَصضی تشای ش ػذم تذٍیعتخا 8931عی سال  -89

 (تي اص آهَصش هحشٍم ضذُ است .08طشفت ًذاسد کِ تِ تؼذاد )یپ آهَصش سیاضی  دیذُ اًذ
 

هعبرف ریبستبزای  پیطٌْبدات  
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تذاسک گشدد  ضاگشداى حذاقل تا فیػذی تاالضشٍست : سیاست هحتشم هؼاسف ساّکاسّای سا رستزَ کٌذ تا کتة هَسد ضْشی هذیشیت هؼاسف 

ٍتا دالیل هقٌغ هقام ٍصاست سا هتقاػذ ساصد تا رْت اًتقال کتة ٍرَُ هطخع هالی سا دسًظشگیشًذ ٍدسغَستیکِ پشٍسِ اًتقال کتة تِ ضکل 

دادی اًتقال  است رسیؼِ قشاسداد تسزیل گشدد تا کتة الی اخشیي هشرغ کِ ػثاست اص هکتة  شد دسضشایظ قشاسیداد ٍاحذ غَست هیگسقشا

 گشدد.

 

هعبرف ٍسارتپیطٌْبدات بزای   

ٍصاست هحتشم هؼاسف دسغَستیکِ هیخَاّذ تا ًْادّای تؼلیوی اص لحاػ کیفی سضذ ًوایذ دسقذم ًخست تَرِ تِ ػٌػشاساسی تؼلین ٍتشتیِ 

اصرولِ ضشٍسیات اٍلیِ دستخص کیفیت کِ تخص هَاد اهَصضی یؼٌی کتة دسسی ٍهَاد هوذ اهَصضی  ًوایذ ٍسفغ ًیاصهٌذی ّای ضاگشداى دس

حتشم هؼاسف هَفق ًگشدیذُ ایزاد اداسُ هَقت الی اکٌَى ٍصاست ه تؼذ اص یکِ دیذُ هیطَدهتاسفاًِ تا تارا اهاسا هشفَع ًوایذ. پٌذاضتِ هیطَد 

 . گ فشا ساُ ًظام تؼلین ٍتشتیِ هیثاضذایي سًٍذ صالص تضس کل غذ فیػذ هشفَع ساصد ٍهَسد ًیاص ضاگشداى سا تِ ض دسسی کتة تا تواهأ

 

 دستزسی هتَاسى-2

افشایص دستزسی هتَاسى ٍ ّوگبًی بِ فزغت ّبی تعلیوی هزتبط، هػئَى ٍ ببکیفیت بزای اطفبل، جَاًبى ٍ  ّذف کلی:

  بشرگسبالى بخػَظ سًبى ٍ دختزاى در کطَر

 دستشسی هتَاصى هی تاضذ. ػشغِطشفت ایي ضاخع ّا دس یضاخع ّای پالى ضذُ ٍ هیضاى پ خالغۀ :3جذٍل 

اًحزاف   
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
 ضوبرُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

(رکَس) الطوَالى ذیرذ تؼذاد 7086 8658 0  1 

(اًاث) الطوَالى ذیرذ تؼذاد 6435 7578 0  2 

%811 (رکَس)سیالتاس ذیرذ هکاتة تؼذاد 4 0   3 

%811  
0 050 

 اػواس ذیرذ کِ اضافِ غٌَف تؼذاد

است ذُیگشد  
4 

0 0 0 
 ذُیگشد اػواس دٍتاسُ کِ هکاتة تؼذاد

 است
5 

1 0 0 
 احاعِ یَاسّاید کِ هکاتة تؼذاد

.است ًوَدُ اػواس سا صیخَ  
6 

دسهکاتة ضذُ حفش آب یّا صاُ تؼذاد 1 0. 1  7 

1 8 1 
 دس ضذُ ساختِ یّا تطٌاب تؼذاد

 هکاتة
8 

%811 0 81 
 تذست یکوک ٍرَُ کِ هکاتة تؼذاد

است آٍسدُ  
9 
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0 .0 0 
 سیتاس یؼیتسش آهَصش غٌَف تؼذاد

(رکَس) ضذُ  
10 

0 .0 0 
 سیتاس یؼیسش آهَصش غٌَف تؼذاد

(اًاث)ضذُ  
11 

0 0 0 
 آهَصش غٌَف دس کِ ضاگشداى تؼذاد

(رکَس) اًذ ًوَدُ ًام حثت یؼیتسش  
12 

0 0 0 
 آهَصش غٌَف دس کِ ضاگشداى تؼذاد

(اًاث) اًذ ًوَدُ ًام حثت یؼیتسش  
13 

0 
 

0 
0 

 (CBE) یهحل آهَصش غٌَف تؼذاد

 (رکَس) ضذُ سیتاس
14 

0 
 

0 
0 

 (CBE) یهحل آهَصش غٌَف تؼذاد

 (اًاث) ضذُ سیتاس
15 

0 
 

0 
0 

 آهَصش غٌَف دس کِ ضاگشداى تؼذاد

(رکَس)  اًذ ضذُ ضاهل یهحل  
16 

0 
 

.0 
0 

 آهَصش غٌَف دس کِ ضاگشداى تؼذاد

(اًاث)  اًذ ًوَدُ ًام حثت یهحل  
17 

0 
 

0 
0 

 یتشا ضذُ استخذام هؼلواى تؼذاد

(هشد) یهحل غٌَف  
18 

0 
 

0 
0 

 یتشا ضذُ استخذام هؼلواى تؼذاد

(صى) یهحل غٌَف  
19 

0 
 

0 
0 

 تِ کِ یهحل غٌَف ضاگشداى تؼذاد

است ضذُ دادُ اًتقال یاغل هکاتة  
20 

0 1 1 
 دس ضذُ استخذام رکَس هؼلواى تؼذاد

یهحل آهَصش غٌَف  
08 

0 1 1 
 دس ضذُ استخذام اًاث هؼلواى تؼذاد

یهحل آهَصش غٌَف  
00 

0 1 1 

 تِ کِ یهحل آهَصش غٌَف تؼذاد

است ضذُ دادُ اًتقال یاغل هکاتة  03 

0 0 0 

 غٌَف اًاث ٍ رکَس ضاگشداى تؼذاد

 یاغل هکاتة تِ کِ یهحل آهَصش

.است ضذُ دادُ اًتقال  
04 
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 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 هطکالت

 یاصهٌذیسفغ ً رْت یشهالیغ یکوک ٍرَُ غشف است ًگشفتِهکاتة غَست  تا یهال یٍرَُ کوک 1598 یویسال تؼل یع  .1

 یٍّوضٌاى هساػذت تستِ ّا لیحق الضحوِ خاسد ٍداخل تطک يیهکاتة تا استفادُ اص استخذام هؼلو یالتیتطک یّا

تا هَسسِ هحتشم  یدسّوکاس یتا ضاگشداى دٍسُ اغَل غٌف شُیٍغ کیتِ ضوَل کتاتضِ ، قلن ت یهوذ دسس هَاد یکوک

 . استغَست گشفتِ  ًَسفی

 پطشفت غَست ًگشفتِ است. یٍهحل یؼیغٌَف تسش سی،تاسدس تخص تِ خاعش ًثَد تَدرِ 1598دسسال   .5

(تي ضاگشد اص ًؼوت تؼلین ٍ 500هکاتة رذیذ تاسیس ًگشدیذُ است کِ تِ تؼذاد ) ،تخاعش کوثَد تست 1598دس سال  .9

 . تشتیِ هحشٍم ضذُ است

اهٌی دستخص اػواس هکاتة،اػواسغٌَف، تشهین ،اػواسهثشص،حفش صاُ آب  تخاعش ػذم سْویِ )ًگشفتي دسپالى( ًٍا 8931عی سال  .7

 .گشداى هطکالت صیاد سا تِ تاس آٍسدُ استاص ضا تي(5000کِ تشای )  آضاهیذًی ٍ اػواس احاعِ پطشفت ٍرَد ًذاسد

تِ خاعش ًثَد تَدرِ فقش هشدم هحل ٍ ػذم ػالقوٌذی هَسسات ّوکاسی دسایي ٍلسَالی ٍرَُ کوکی تَصیغ ًگشدیذُ  8931عی سال  .6

 است

طشفت یهکاتة اساسی پ ضاگشداى رزب ًگشدیذُ است،  دستخص اًتقال ضاگشداى تِ 8931تخاعش ًثَد غٌَف هحلی ٍتسشیؼی دسسال  .5

 کِ ایزاد ًطذى غٌَف تسشیؼی تاػج دٍس هاًذى ضاگشداًیکِ سي ضاى تاال هیثاضذ اص تؼلین ٍ تشتیِ گشدیذُ است. ٍرَد ًذاسد.

 ًگشدیذُ استخذام  هحلیآهَصش غٌَف  دس ٍ اًاث رکَس هؼلواى هحلی آهَصش غٌَف ٍ تخاعش ًثَد تست 8398 عی سال .5

 ایي حَصُ تؼلیوی رزب ًگشدیذُ است. گشداى رکَس دستاسیس غٌَف هحلی ضاتِ خاعش ػذم  8398سال عی  .1

 طشفت غَست ًگشفتِ است.یگشداى تِ هکاتة اساسی پاضاگشداى دستخص اًتقال ضتخاعش ػذم تاسیس ٍ رزب  8398عی سال  .3
 

 ریبست هعبرف ٍالیت:پیطٌْبدات بزای 

ساُ پشٍصُ ّای ساخت ٍساص هکاتة قشاسداسد اًشا دسّوکاسی تا ضَسا ّای حوایت سیاست هحتشم هؼاسف تالش ًوایذ تا هَاًغ ٍهطکالت کِ فشا 

تیطتش کِ  ًذُ اص هکتةاص هؼاسف ٍتضسگاى هحل هشفَع ساصد ٍاصعشف دیگش رْت دستشسی ضاگشداى اًاث ٍرکَس خاغتأ ضاگشداى اًاث تاصها

ّواٌّگی سا تا ػلوا ٍهال ّای هسارذ دسّواٌّگی تا سیاست حذ  تٌاتشحاکن تَدى فشٌّگ ّای قثیلَی اص سفتي تِ هکتة تاصهاًذُ اًذ رلسات

 سًٍق ٍگستشش دٌّذ.ٍهٌاتش ٍاٍقات ساُ اًذاصی ًوایٌذ ٍتشًاهِ ّای تثلیغاتی ٍاگاّی دّی ضاًشا تا استفادُ اص ٍسایل استثاط روؼی 

 هعبرف:ٍسارت پیطٌْبدات بزای 

اصایٌکِ استخذام یک یک تؼذاد هؼلویي سا تحت ػٌَاى حق الضحوِ تِ ضکل هقغؼی استخذام هیٌوایٌذ ٍصاست هحتشم هؼاسف ّوِ سالِ 

تي  611استخذام یک ّضاس هؼلن حق الضحوِ تْتشاست تشای  ػَؼصٌیي هؼلویي هطکالت هکاتة سا تِ ضکل تٌیادی هشفَع ًوی ساصد تِ 

یشا هؼلن حق الضحوِ دس اٍل هاُ قَس قشاس داد ضاى تِ اتوام هیشسذ ٍاکخشیت ص، ًظشگشفتِ ضَد هَحشیت اى تیطتش است  هؼلن تست سسوی دس

تِ ٍظیفِ ًیستٌذ کِ ایي سًٍذ تاػج هیگشدد کِ پشٍسِ اهتحاًات  قَس دسًظشگشفتِ هیطَد حاضش 86ضاى الی ختن سال تؼلیوی کِ اکخشآ 

 ضَد . ٍ تشٍسًتایذ هکاتة تِ صالص ساالًِ  ٍرذاٍل 
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 هَثزهذیزیت ضفبف ٍ -3

اًکطبف ٍ تقَیِ هذیزیت هؤثز، ضفبف ٍ پبسخگَ بزای ارایِ ٍ فزاّن آٍری خذهبت تعلیوی ببکیفیت ٍ هتَاسى بطَر : ّذف کلی

 ضفبف، هقزٍى بِ غزفِ ٍ هؤثز در سطح هزکش ٍ ٍالیبت.   

هذیشیت ضفاف ٍ هَحش هی  ػشغًِطاى دٌّذُ خالغِ اص ضاخع ّای پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضاخع ّا دس : 5-جذٍل

 تاضذ.

اًحزاف   
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
 ضوبرُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

08%  
 1 تؼذاد هکاتة کِ ًظاست گشدیذُ است 88 70

1 
ایِ تشتیة ٍ اس کِ تؼذاد گضاسش ّای ًظاستی 4 4

استضذُ   
2 

1 
هکاتة ة یا تؼذاد هؼلواى کِ دسیک هکت 0 0

 ًضدیک تَظیف گشدیذُ است
3 

 

1 

 

1 

 

1 

تؼذاد هؼلواى تَظیف ضذُ تِ اساس هسلکی 

 هضوَى
4 

%811  0 
180 

 
 

استخذام ضذُ تؼذاد هؼلواى کِ رذیذ 

 است)هشد(
5 

 

1 

 

1 

 

1 

استخذام ضذُ تؼذاد هؼلواى کِ رذیذ 

 است)صى(
6 

 

%81 

 

%90 

 

811% 
 7 فیػذی حاضشی هؼلواى

 

1 

 

8 

 

8 

رذیذ تاسیس  اداسی هکاتة تؼذاد ضَساّای

 ضذُ
8 

 

1 

 

8 

 

8 

 تْیِ ضذُ تْثَد هکاتة ) تؼذاد پالى ّای

SIP) 
9 

 

1 

 

1 

 

1 
هکاتة ضَساّایآهَصش دیذُ تؼذاد آػضای   10 

 

1 

 

8 

 

8 

 اص عشیقتؼذاد تشًاهِ ّای آگاّی ػاهِ کِ 

ضَساّا، هسارذ، رلسات ػوَهی  ٍ قشیِ ّا 

 تشگضاس ضذُ است
11 
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.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

 :هطکالت

تاب هکاتة  861صالص ٍهطکل دستخص کوثَد تطکیل ٍهٌاتغ اًساًی دسحَصُ تؼلیوی هشکض غضًی است صیشا تِ تؼذاد ػوذُ تشیي  .8

کتة غشف تاب ه 861 یکِ، دس حالتي هاهَس هذیشیت هیطَد دٍ تي اهش ٍ دٍلتی ٍخػَغی تَسظ سِ تي کاسهٌذ کِ ػثاست اص یک

تِ تَقؼات پاسخ هخثت اسایِ کشدُ  ًیست ٍ ّیش ػٌَاى رَاتگَی ًیاصهٌذی ، ًظاست هیطَد کِ تِتَسظ صْاستي اػضای ًظاست

 ًویتَاًذ . 

 ٍ اًاث رکَس هؼلویي رذیذ ،تِ اساس هسلکی هضوَىهؼلواى  ،سّوزَ تةاهک دسهؼلواى تخاعش کوثَد تست  8398عی سال  .0

 ًگشدیذُ است یا استخذام تَظیف

 .دادُ ًطذُ استآهَصش  هکاتة  ضَسا آػضای تشایتِ خاعش ػذم تذٍیش تشًاهِ آهَصضی  8398عی سال  .9
 

 هعبرف: ریبستپیطٌْبدات بزای 

پشٍسِ ًظاست اص هکاتة فؼال تِ ضکل غیشّواٌّگ تِ پیص هیشٍد یؼٌی اهشیت ًظاست تؼلیوی ّستِ هشکضی ٍاػضای هحتشم اى 

هَاسد . تٌأ اهیذٍاسین هقام  تثذیل هیٌوایٌذ ٍسایش ٍ اهَس هکاتة هشکض غضًی هذاخلِ هیٌوایٌذ ٍهؼلویي ٍسشهؼلویي سا تغیش هستقیوأ دس

ساستای ّواٌّگ ساختي پشٍسِ ًظاست تؼلیوی تالش ًوایٌذ ٍاص پشاگٌذُ گی دسیي ساستا رلَگیشی ًوایٌذ ٍدسضوي  سیاست هؼاسف دس

 ّوضٌاى ساُ خشس دٌّذ. ساستای تَاصى ساصی اى سؼی تِ تالش غَست گیشد تا تطکیالت هکاتة کِ تِ ضکل غیشهتَاصى ٍرَد داسد دس

سیاست هحتشم هؼاسف رستزَ کٌٌذ کِ هطکل تطکیالتی ٍهٌاتغ اًساًی حَصُ تؼلیوی هشکض ضْش غضًی تِ ضکل تٌیادی  ّای ساحلی 

 حل گشدد.
 

 پیطٌْبدات بزای ٍسارت هعبرف:

ساستای تلٌذ سفتي کیفیت هؼاسف تحقق یاتذ هذیشیت هؼاسف : دسغَستیکِ ٍصاست هحتشم هؼاسف هیخَاّذ تا استشاتیضی ًظام هؼاسف دس 

اصعشف  ٍ ایزاب هیٌوایذ کِ هطکل کوثَد تطکیالت ًٍیاصهٌذی ّای هکاتة ٍحَصُ ّای تؼلیوی هغاتق ضشٍسیات تٌظین ٍهشفَع گشدد

ذُ اصهکتة رزب ضاگشداى تاصهاًٍرَُ هطخع هالی دستخص تشًاهِ ّای اگاّی ػاهِ دسًظشگشفتِ ضَد تا تَاًستِ تاضین دسحػِ  دیگش

دسضوي ٍالیت غضًی اص رولِ ٍالیات دسرِ اٍل کطَس پٌذاضتِ هیطَد  کِ یک اسقام دسضت سا ًطاى هیذّذ تِ دستاٍسد ّای ًایل این .

عَس هخال سیاست ضاسٍالی غضًی دسسغح ضْش صْاس ًاحیِ  هیثاضذاها تطکیل اى دستخص هؼاسف ٌَّص ّن تِ ضکل ٍالیات دسرِ سَم 

تا ٍرَد اًکِ حَصُ تؼلیوی ضْش غضًی یتی یؼٌی قَهاًذاًی اهٌیِ ٍاهٌیت هلی ّشکذام ضص حَصُ داسًذ اها هؼاسف داسد ، اداسات اهٌ

تي  دٍ تیطتشاص یک لک ٍسی ّضاس ضاگشد ٍّضاساى تي هؼلن ٍپشسًَل داسد اها دسسغح ضْش غشف یک حَصُ تؼلیوی تا یک تي اهش ٍ

وایذ تا صْاس حَصُ تؼلیوی دسهشکض ضْش غضًی تٌظین ٍفؼالیت ًوایذ دسغیشاى ّیضگاُ کاسهٌذ فؼالیت داسد دسحالیکِ حذاقل ایزاب هیٌ

پاسخگَ دست یافت اهیذٍاسین دسیي ساستا ّشصی ػارل تاصًگشی ٍتػین  ٍ هٌاتغ ٍسغح تطکیالت کًٌَی تِ یک اداسُ هَحش ًویتَاى تا

 اتخار گشدد.

 


