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 ٍلسَالی هعلَهبت دس هَسد

 ٍلسَالیًبم الف   آة ثٌذ

 دس ٍلسَالی جٌسیتثِ اسبس  ت تؼلیوبت ػوَهیتؼذاد هکبت .ة 

 رکَسهکبتت تؼذاد  11

 اًبث هکبتتتؼذاد  0

 تؼذاد هکبتیت هختلط 1

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس دٍسُ تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد هکبتت د 

 ئیِتؼذاد هکبتت دٍسُ اثتذا 6

 تؼذاد هکبتت دٍسُ هتَسطِ  3

  لیسِتؼذاد هکبتت  3

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس جٌذس تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد ضبگشداى . د 

 تؼذاد ضبگشداى رکَس 3254

 تؼذاد ضبگشداى اًبث 78

 ثِ اسبس جٌسیت غیشحبضش دایویذاد هجوَع ضبگشداى تؼ. ُ 

 رکَس غیش حبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى  954

 اًبث  غیشحبضش دایوی ضبگشداىتؼذاد  35

 فیبئیهؼلَهبت جغشا. ٍ 

 تؼذاد قشیِ ّبی ًضدیک ثِ ٍلسَالی 72

 قشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد  12

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت ص . 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هکبتت  3

 دالیل هسذٍد ضذى هکبتت   ثخبطش هطکالت اهٌیتی

هشکض دادُ ضذُ ٍضبگشد ًذاسد .هؼلویي خذهتی ثِ هکبتت   هؼلوبى ٍ ضبگشداى هکبتت هسذٍد ضذٍُضؼیت  

0 
تؼذاد حبدحبت اهٌیتی کِ تبسیسبت هکبتت سا تْذیذ کشدُ 

 ثبضذ
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 خالغِ اجشاأت

آة ثٌذ  ٍلسَالیکیفیت ٍ هشتجط ثَدى کِ ضبهل دستآٍسدّبی توبم هکبتت  عشغِآٍسدّبی کلیذی دس دست -1

 .است هیجبضذ قشاسریل 

  هؼبسف ثذست آٍسدُ است   بستیاص س یدسس جلذکتت(88969)تؼذادثِ  آة ثٌذ اهشیت هؼبسف ٍلسَالی  :;89طی سبل

حبصل ًوَدًذ کِ احش هخجت دس سًٍذ  یدستشس یآى ضبگشد ثِ کتت دسس غیاست .کِ ثب تَص ذُیگشد غیٍثِ هکبتت تَص

ثبس  9 ت اص استبداى هکبتت ٍلسَالی آة ثٌذهٌظَس حوبیثِ  :;89دس جشیبى سبل هبلی  یضبگشداى داضتِ است ٍل سیتذس

ثبصدیذ سبحَی صَست گشفتِ کِ ثِ احش آى هطکالت هؼولیي هکبتت هتزکشُ ثؼذ اص دسیبفت ثب هسئَلیي هشثَطِ ضشیک 

 گی صَست ثگیشد.گشدیذُ است. ضوٌبً هسئَلیي ٍػذُ سپشدى الی ختن سبل هبلی ثِ هطکالت هؼلویي سسیذُ

 است .  ٍلسَالیدستشسی هتَاصى کِ ضبهل توبم دستآٍسدّبی هکبتت  عشغِلیذی دس دستآٍسدّبی ک۲

   تي آى سا اًبث تطکیل ( 81)کِ اص آى جولِ  تي ضبگشد جذیذ الطوَل(;69)جوؼبٌ ثِ تؼذاد :;89دسجشیبى سبل هبلی

( تي 3332تؼذاد )گشداى ایي ٍلسَالی ثِ هجوَع ضب :;89دسسبل بتت ایي ٍلسَالی جزة گشدیذُ است هیذّذ دس هک

  .افضایص یبفتِ است اًبث ( :9) رکَس ٍ (3254هیشسذ اص جولِ) ضبگشد

  ( ثبة هکتت  سا کِ دس ۱سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی تؼویش ) ،ثِ هٌظَس هحبفظت اص تؼویشات هکبتت ٍلسَالی آة ثٌذ

حبل تخشیت قشاس داضت هَسد تشهین ٍ ثبصسبصی قشاس دادُ کِ ثِ احش آى  ضبگشداى ایي هکتت تَاًستٌذ دس جشیبى سبل 

 دسٍس خَیص سا ثصَست ًَسهبل دس فضبی دسست دسسی اداهِ دٌّذ. :;89تؼلیوی 

  هطکالت ضبگشداى هشفَع ضذُثبة هجشص اػوبسگشدیذُ کِ ( 6)ت کِ فبقذ هجشص ثَد ثشای هکبت :;89دسجشیبى سبل هبلی  ٍ

 .  احش هخجت دس حفظ ٍ ًگْذاضتي هحیط دسسی داضتِ است 

 هشثَطِ است .  ٍلسَالیهذیشیت هَثش ٍ ضفبف دس  عشغِدستآٍسدّبی کلیذی دس  -3

  ثبصدیذ قشاس  اػضبی ًظبست تؼلیوی هَسد ثشسسی ٍثبة هکتت تَسط ( 81)هجوَػبً ثِ تؼذاد  :;89الی اخیش سبل هبلی

 . گشدیذُ کیفیت تؼلیوی دس توبم ضؼجِ ّبی دسسی  سفتي گشفتِ است کِ سجت ثبال

  توبم گضاسضبت دسخَاست ضذُ سا ثِ اسبس طشصالؼول هَجَد  :;89آهشیت هؼبسف ٍلسَالی آة ثٌذ دس جشیبى سبل هبلی

ثِ ٍقت هؼیٌِ آى ضشیک ًوَدُ  یت ٍ ثب هقبم سیبست هؼبسف ٍالیت غضًیگضاسضذّی ٍصاست هؼبسف ثصَست )سثؼَاس( تشت

. آهشیت هؼبسف ٍلسَالی آة ثٌذ دس تْیِ، تشتیت ٍ ضشیک سبصی توبم گضاسضبت ثِ اسبس طشصاالؼول هَجَد است 

 گضاسضذّی هتؼْذ هیجبضذ.

  ظیف ایي هؼلویي کوجَد هؼلن تبحذی تَ تي هؼلویي ثِ اسبس ًیبص  ثِ دیگشهکبتت تَظیف گشدیذًذ کِ ثب( ;8)ثِ تؼذاد

 دسهکبتت هشفَع ضذُ ٍثبػج ثْتشضذى سًٍذ تذسیس ضذُ است . 

  ( تي اص هؼلویي سا دس ثست خبلی ۶سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی تَاًستِ است ثِ تؼذاد) :;89ثب ضشٍع سبل تؼلیوی

هؼلویي دس هکبتت ٍلسَالی آة ثٌذ  اصطشیق سقبثت آصاد ثطَس سسوی هقشس ًوبیذ کِ ثب تقشس هؼلویي هزکَس ًیبصهٌذی

 .یذُ استگشدلین ٍ تشثیِ ثصَست ثْتش هستفیذ تبحذی هشفَع گشدیذُ ٍ ضبگشداى اص هضایبی تؼ
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  فیصذ سا پَسُ هیکٌذ ایي پب ثٌذی هؼلویي دس سًٍذ آهَصش هَحش  ٪:;هؼلویي ّویطِ پبثٌذ ثِ ٍظیفِ ثَدُ حبضشی آًْب

 ٍاقغ گشدیذُ است ثبػج ضذُ است کِ پالى دسسی تشتیت ضذُ سا تطجیق ًوبیٌذ . 

 کِ ثب ایجبد ایي ضَسا دس سًٍذ تذسیس ،ًظن  گشدیذُ است ایجبدضَسای اداسی دس هکبتت ( 1)دسجشیبى سبل هبلی ثِ تؼذاد

 .  ِ ٍقت هؼیي پطشفت چطوگیشی ثِ ٍجَد آهذ استٍدسیپلیي ٍحل هطکالت ث

  پالى( 8)دس ایي ٍلسَالی ثِ تؼذاد  :;89دسسبل ( ثْجَد SIP) تشتیت  ثشای ثْجَد خذهبت تؼلیوی دسایي ٍلسَالی

 . داضتِ است تؼلیوی کِ تبحیش هخجت دس سسیذى ثِ اّذاف گشدیذُ است

 هالاهبى هسبجذ ٍضَساّب ثِ ساُ اًذاختِ ضذُ کِ ثبػت تطَیق ٍ  ثشًبهِ آگبّی دّی ػبهِ دسهَسد اسصش ػلن داًص اصطشیق

 تشغیت خبًَادُ گشدیذُ ٍ اطفبل ضبى سا ثِ هکبتت جْت کست ػلن ٍ داًص فشستبدُ است. .
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 پالى استشاتژیک سَم  ّبی عشغِ پیطشفت ّب ٍ دستآٍسدّب ثِ اسبس

 کیفیت ٍ هشتجط ثَدى .1

ضبگشداى دس ّوِ سطَح داًص، هْبست ّب، ًگشش ّب ٍ اسصش ّبیی سا کست خَاٌّذ ًوَد کِ الصهِ یک ضْشًٍذ  ّذف کلی:

سبلن، سضیذ، هسئَلیت پزیش ٍ هَلذ هی ثبضذ ٍ اٍ سا ثشای سْن گیشی ٍ هطبسکت هؤثش دس سًٍذ تؤهیي سفبُ اجتوبعی آهبدُ سبختِ 

 ٍ ثیي الوللی هجْض هی ًوبیذ.  ٍ ثشای اضتغبل هػئَى ٍ پبیذاس دس ثبصاسّبی داخلی 

 کیفیت ٍ هشتجط ثَدى ًطبى هی دّذ. ػشصٍِ پیطشفت ّب سا، دس ضبخص ّبی پالى ضذُ  :1 جذٍل

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

28% 74361 97212 
اص طشف سیبست ٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ  دسسی تؼذاد کتت

تَصیغ گشدیذُ است. هؼبسف  ثشای ٍلسَالی  

7 

28% 74361 97212 
هؼلن کِ اص طشف ٍلسَالی ثِ تؼذاد کتت ٍ کتت سٌّوبیی 

 هکبتت تَصیغ گشدیذُ است

9 

811%  0 7 
ُ ثشای تؼذاد هؼلوبى/ سٌّوب ٍ ًظبست کٌٌذُ گبى آهَصش دیذ

جذیذ هَاد آهَصضیاستفبدُ اص   

3 

0 0 0 
آهَصش  (TTC)تؼذاد هؼلوبى کِ دس ثشًبهِ استقبء ظشفیت

 دیذُ اًذ.هضوًَی 

6 

0 0 0 
 1 تؼذاد ثشًبهِ ّبی آهَصضی تذٍیش ضذُ دس هحتَیبت هضوَى دس

0 0 0 
 ،تؼذاد هذیشاى هکبتت کِ ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی هؼلوبى

 ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ.

4 

79%  3 1 
 1 تؼذاد دفؼبت ثبصدیذ اص سطح هکتت ثشای حوبیت هؼلوبى

0 0 0 

دسهکبتت کِ فشصت ّبی سٌّوبیی   تؼذاد هؼلوبى هَجَد

آصهبیطی دس ) ٍاستقبی ظشفیت ثشای ضبى فشاّن  گشدیذُ

(هکتت  

8 

0 0 0 
ثشًبهِ ّبی دس هکبتت کِ  ٍ پشسًَل  تؼذاد اداسُ هذیشاى

(SMT) اضتشاک ًوَدُ اًذ 

2 

0 0 0 
کِ دسٍس سٌّوبیی تذسیس  ۶الی  ۳تؼذاد هؼلوبى ثیي صٌَف 

دیذُ اًذ خص ّبی سَاد آهَصی، آهَصش سیبضی ثسا دس   

70 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

 :هطکالت

 دسیبفت هؼلوبى اص ٍیک تؼذادٍسدُ است یبهؼبسف ثذست ً بستیسٌّوب هؼلن سا اص س کتت چیّ ٍلسَالی آة ثٌذهؼبسف  تیاهش :;89سبل  یط -1

 .کتت سٌّوب هحشٍم ضذُ است 

 ثذست هکول ثطَس سا صیخَ یطٌْبدیپ یدسس کتت هتزکشُ یٍلسَال هؼبسف تیآهش ت،یٍال هؼبسف بستیس دس یدسس کتت کوجَد ػلت ثِ -2

ضبگشداى هشفَع  یضشٍست داضتِ تب هطکالت کوجَد کتت دسس گشید ی( جلذ کتت دسس ۱۵۸۴)تؼذاد ثِ  یٍلسَال هؼبسف تی،آهش است بٍسدُیً

 . گشدد

دادُ  جذیذ هَاد آهَصضیٌّوب ٍ ًظبست کٌٌذُ گبى آهَصش جْت استفبدُ اص هؼلوبى/ سثشای ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ  7328طی سبل جبسی  -3

 .دادُ ضَد دسثخص هتزکشُ اصهؼلویي ایي ٍلسَالی آهَصش ( 7)ًطذُ است ًٍیبص است کِ ثشای یک 

ت ایي ٍلسَالی آهَصش هضوًَی ثشای هؼلویي هکبت (TTC)ثشًبهِ استقبء ظشفیت  ،ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ 7328طی سبل جبسی  -4

 . تذٍیشًگشدیذُ است 

ثشًبهِ ّبی آهَصضی دس هحتَیبت هضوَى ثشای هؼلویي هکبتت ایي ٍلسَالی دایشًگشدیذُ   ،ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ 7328طی سبل جبسی  -5

 است . 

هِ ّبی آهَصضی ثشای هذیشاى ثشًب ،یت ٍ سٌّوبیی هؼلوبىحوبجْت هذیشاى هکبتت  ثشای ،ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ 7328طی سبل جبسی  -6

 هکبتت ایي ٍلسَالی تذٍیشًگشدیذُ است.

 است .  گشدیذًُفشاّن  هکبتت ایي ٍلسَالی  دس هؼلوبى هَجَداستقبی ظشفیت  فشصت ّبی سٌّوبیی  ٍ 7328طی سبل  -7

ًگشدیذُ است کِ هذیشاى ، ثشًبهِ آهَصضی دایش ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ  (SMTثشًبهِ ّبی ) 7328طی سبلهکبتت  ٍ پشسًَل  هذیشاىثشای  -8

 ى اضتشاک ًوبیٌذ .آ پشسًَل هکبتت دس ٍ

آهَصش  )دسٍس سٌّوبیی تذسیس دسثخص ّبی سَادآهَصی8الی  9ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ سَاد آهَصی آهَصش سیبضی ّیچ هؼلن ثیي صٌَف  -9

 .آهَصش ًذیذُ است  (سیبضی

هعبسف سیبستثشای  پیطٌْبدات  

ثِ هقبم هحتشم سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی پیطٌْبد هیگشدد تب دس سبل تؼلیوی آیٌذُ کتت دسسی ٍ سٌّوَد ّبی آًشا ثِ اسبس پالى هؼبسف ایي  .8

 ٍلسَالی ثِ ٍقت هؼیٌِ آى دس آغبص سبل تؼلیوی ثِ دستشس ضبگشداى ٍ هؼلویي ثِ هٌظَس ثْجَد کیفیت دسسی قشاس دّذ.

ٍ هذیشاى هکبتت ایي ٍلسَالی کبسهٌذاى ،هؼلوبىاص هقبم هحتشم سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی تَقغ هیشٍد تب ثشًبهِ ّبی استقبی ظشفیت سا ثشای  .2

 ّوبٌّگی ٍ تذٍیش ًوبیذ.

هعبسف ٍصاستپیطٌْبدات ثشای   

 هؼلن ثشای سیبست هؼبسف .  تت دسسی ٍکتت سٌّوبیکاسسبل  .8

 ثست ّبی هذیشاى ثشای آهشیت هؼبسف ٍلسَالی آة ثٌذ  ًوَدىایجبد ٍ هٌظَس  .1

 ٍ کبسهٌذاى هؼبسف ایي ٍلسَالی دس ثخص ّبی پالى گزاسی، گضاسضذّی  هذیشاى ٍ،هؼلوبى تذٍیش ثشًبهِ ّبی استقبی ظشفیت ثشای  .9

 .د کیفیت پشٍسِ ّبی اداسی ٍ کبسیّوبٌّگی ثِ هٌظَس ثْجَ
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 دستشسی هتَاصى-2 

 افضایص دستشسی هتَاصى ٍ ّوگبًی ثِ فشغت ّبی تعلیوی هشتجط، هػئَى ٍ ثبکیفیت ثشای اطفبل، جَاًبى ٍ  ّذف کلی:

  ثضسگسبالى ثخػَظ صًبى ٍ دختشاى دس کطَس

 دستشسی هتَاصى هی ثبضذ. ػشصِضبخص ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضبخص ّب دس  خالصۀ :3جذٍل 

 

 

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
سبالًِّذف   ضوبسُ ضبخع ّب 

 7 تؼذاد جذیذ الطوَالى )رکَس( 910 691 0

 9 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًبث( 20 79 87%

 3 تؼذاد هکبتت جذیذ التبسیس)رکَس( 1 0 100%

 6 سیس اًبثأتؼذاد هکبتت جذیذ الت 0 0 0

 1 سیس هختلطأتؼذاد هکبتت جذیذ الت 0 0 0

 4 اػوبس ضذُتؼذاد هکبتت کِ جذیذاً  0 0 0

 1 تؼذاد صٌَف اضبفِ کِ جذیذ اػوبس گشدیذُ است  0 0 0

گشدیذُ است تشهین تؼذاد هکبتت کِ 9 7 50%  8 

 2 تؼذاد هکبتت کِ دیَاسّبی احبطِ خَیص سا اػوبس ًوَدُ است. 0 0 0

دسهکبتت  تؼذاد چبُ ّبی آة حفش ضذُ 9 0 100%  70 

دس هکبتت  تؼذاد تطٌبة ّبی سبختِ ضذُ 8 6 50%  77 

ثذست آٍسدُ استکوکی  تؼذاد هکبتت کِ ٍجَُ 0 0 0  79 

( )رکَس تبسیس ضذُ تسشیؼی آهَصشصٌَف تؼذاد  0 0 0  73 

تبسیس ضذُ)اًبث( یآهَصش سشیؼصٌَف تؼذاد  0 0 0  76 

)رکَس( حجت ًبم ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  صٌَفتؼذاد ضبگشداى کِ دس  0 0 0  71 

)اًبث( حجت ًبم ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  صٌَفتؼذاد ضبگشداى کِ دس  0 0 0  74 

 71 تبسیس ضذُ )رکَس( (CBE) هحلی صٌَف آهَصشتؼذاد  0 0 0

 78 تبسیس ضذُ )اًبث( (CBE) هحلیآهَصش  صٌَفتؼذاد  0 0 0

) رکَس(ضبهل ضذُ اًذ  هحلی صٌَف آهَصشتؼذاد ضبگشداى کِ دس  0 0 0  72 

) اًبث( هحلی حجت ًبم ًوَدُ اًذ صٌَف آهَصشتؼذاد ضبگشداى کِ دس  0 0 0  90 

)هشد( هحلیصٌَف تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای  0 0 0  97 

)صى( هحلیصٌَف تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای  0 0 0  99 

هحلی کِ ثِ هکبتت اصلی اًتقبل دادُ ضذُ است آهَصش تؼذاد صٌَف 0 0 0  93 

صٌَف هحلی کِ ثِ هکبتت اصلی اًتقبل دادُ ضذُ است ضبگشداى تؼذاد 0 0 0  96 
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 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 هطکالت

 فقش هشدم هحل ،ػذم ػالقِ هٌذی هَسسبت  ّوکبسٍ ًباهٌی اص جولِ ػَاهل است کِ طی سبل جبسی ٍجَُ کوکی دس ثِ خبطش ًجَد ثَدجِ دسسیبست  ، -8

 تَصیغ ًگشدیذُ است . ایي ٍلسَالی ثِ هکبتت

 تؼذادضبگشداى کی اسبس يیا ثِ کِ ضًَذ هکتت ضبهل ضبى دختشاى کِ ذٌّذیًو اجبصُ هٌطقِ هشدم،تیاهٌ ًجَدو ػٌؼٌبت،ػشف،سسَم ػلت ثِ -1

 است هبًذُ هحشٍم نیاصتؼل اًبث طجقِ خصَصبٌ هکبتت ثِ طیضش ٍاجذ

 هختلط تبسیس ًگشدیذُ است .  اًبث ٍ ،رکَسثخبطشػذم هَجَدیت ثست خبلی هکتت جذیذ :;89طی سبل جبسی  -9

گشداى ضبکِ ثشای  اػوبسصٌَف، حفش چبُ آة آضبهیذًی ٍ اػوبس احبطِ پطشفت ٍجَد ًذاسدثخبطش ًباهٌی دسثخص اػوبس هکبتت، :;89طی سبل  -6

 . هطکالت صیبد سا ثِ ثبس آٍسدُ است

ٍ اًبث  ّوچٌبى اصطجقِ رکَس ٍایي ٍلسَالی تبسیس ًطذُ  اًبث دس ٍ تسشیؼی رکَسهحلی ٍ آهَصضی صٌَف :;89ثخبطش ػذم ضشٍست دسسبل جبسی  -7

 ضبگشد ًذاسد . 

 رکَس جذیذ استخذام ًطذُ است .  ایي ٍلسَالی هؼلویي اًبث ٍ ثخبطشػذم هَجَدیت صٌَف آهَصضی هحلی دس -8

 ثخبطش ػذم ضشٍست صٌَف آهَصضی هحلی ثِ هکبتت اصلی اًتقبل داد ُ ًطذُ است . -9

 اًبث جزة ًطذُ ٍ ثِ هکبتت اصلی اًتقبل دادُ ًطذُ است .  ٍ ضشٍست ضبگشداى رکَسثِ ًسجت ػذم  -:

 سیبست هعبسف ٍالیت:پیطٌْبدات ثشای 

تَجِ ًوَدُ تب  احبطِ هکبتت  دیَاس حفشچبُ آة آضبهیذًی ٍ،صٌَف دسسی،اػوبستؼویشاتهَسد  دس کِ ثِ هقبم هحتشم سیبست هؼبسف پیطٌْبد هیگشدد .8

 ثِ فضبی هصٍئَى ثذسٍس خَیص اداهِ ثذٌّذ .  سّبیی یبفتِ ٍصاد آَّای  اطفبل اص

 ٍصاست هعبسف:پیطٌْبدات ثشای 

احبطِ  دیَاس حفشچبُ آة آضبهیذًی ٍ،صٌَف دسسی،اػوبستؼویشات،اضبفِ ًوَدى تطکیل هَسد دس هیگشددکِ م ٍصاست هؼبسف پیطٌْبدثِ هقبم هحتش .8

  هکبتت تَجِ جذی ًوبیٌذ 

 . تَجِ جذی فشهبیٌذدسقسوت افضٍدی هؼبش هؼلویي ٍکبسهٌذاى  .1
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 هذیشیت ضفبف ٍ هَثش-3

اًکطبف ٍ تقَیِ هذیشیت هؤثش، ضفبف ٍ پبسخگَ ثشای اسایِ ٍ فشاّن آٍسی خذهبت تعلیوی ثبکیفیت ٍ هتَاصى ثطَس : ّذف کلی

 ضفبف، هقشٍى ثِ غشفِ ٍ هؤثش دس سطح هشکض ٍ ٍالیبت.   

هذیشیت ضفبف ٍ هَحش هی  ػشصًِطبى دٌّذُ خالصِ اص ضبخص ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضبخص ّب دس : 5-جذٍل

 ثبضذ.

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 7 تؼذاد هکبتت کِ ًظبست گشدیذُ است 79 70 17%

استایِ ضذُ تشتیت ٍ اس کِ تؼذاد گضاسش ّبی ًظبستی 6 6 0  9 

14% 72 99 
ت یب هکبتت ًضدیک تَظیف تؼذاد هؼلوبى کِ دسیک هکت

 گشدیذُ است
3 

 6 تؼذاد هؼلوبى تَظیف ضذُ ثِ اسبس هسلکی هضوَى 0 0 0

25% استخذام ضذُ است)هشد(تؼذاد هؼلوبى کِ جذیذ  8 4   1 

100% استخذام ضذُ است)صى(تؼذاد هؼلوبى کِ جذیذ  90 0   4 

2%  28%  100% هؼلوبىفیصذی حبضشی    1 

33% جذیذ تبسیس ضذُ اداسی هکبتت تؼذاد ضَساّبی 3 9   8 

 2 (SIP تْیِ ضذُ ثْجَد هکبتت ) تؼذاد پالى ّبی 7 7 0

هکبتت ضَساّبیآهَصش دیذُ تؼذاد آػضبی  0 0 0  70 

0 9 9 
ضَساّب، هسبجذ،  اص طشیقتؼذاد ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ کِ 

 جلسبت ػوَهی  ٍ قشیِ ّب ثشگضاس ضذُ است
77 
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.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

 :هطکالت

 طشفت ًذاسد.یتؼذاد هؼلوبى دٍثبسُ تَظیف ضذُ ثِ اسبس تخصص هضوًَی پثخبطش ػذم ًیبص ثِ تَظیف هؼلوبى دس هکبتت ّوجَاس دسسبل جبسی  -8

 ثخبطش ًجَد ثست خبلی هؼلویي اًبث استخذام ًگشدیذُ است 7328 طی سبل جبسی -1

اّب فشصت  ٍلی ًیبص است ثشای ثلٌذ ثشدى ظشفیت اػضبی ضَساػضبی ضَساّب دادُ ًطذُ است  ثشایآهَصش  :;89دسسبل جبسی ثخبطش ًجَد ثَدجِ  -9

 ّبی آهَصضی فشاّن گشدد .
 

 پیطٌْبدات ثشای ٍصاست هعبسف:

هؼبسف دسخَاست هیگشدد کِ ثَدجِ کبفی سا ثشای جزة هؼلویي حق الضحوِ تخصیص دادُ تب هطکل کوجَد هؼلن هقبم هحتشم سیبست  اص .8

 دسهکبتت سفغ ضَد .

 هْیب ًوَدى اهکبًبت تطَیقی ثشای هؼلویي ٍاػضبی ضَساّبی اداسی هکبتت . .1

 تَظیف هؼلوبى هسلکی  .9

 

 پیطٌْبدات ثشای ٍصاست هعبسف:

 تخصیص ثَدجِ کبفی ثشای جزة هؼلویي حق الضحوِ ثشای هکبتت کِ تطکیل کبفی ًذاسًذ . 

 

 

 


