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 ٍلسَالی هعلَهبت در هَرد

 ٍلسَالیًبم  اًذر

 دس ٍلسَالی جٌسیتثِ اسبس  ت تؼلیوبت ػوَهیتؼذاد هکبت الف.

 هکبتت رکَستؼذاد  40

 اًبث هکبتتتؼذاد  0

 تؼذاد هکبتیت هختلط 1

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس دٍسُ تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد هکبتت ة.

 ئیِتؼذاد هکبتت دٍسُ اثتذا 32

 تؼذاد هکبتت دٍسُ هتَسطِ  9

  لیسِتؼذاد هکبتت  01

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس جٌذس تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد ضبگشداى د. 

 تؼذاد ضبگشداى رکَس 39110

 تؼذاد ضبگشداى اًبث 39

 ثِ اسبس جٌسیت غیشحبضش دایویذاد هجوَع ضبگشداى تؼد. 

 رکَس غیش حبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى  211

 اًبث  غیشحبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى 1

 فیبئیهؼلَهبت جغشار. 

 تؼذاد قشیِ ّبی ًضدیک ثِ ٍلسَالی 61

 قشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد  531

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هکبتت  1

 دالیل هسذٍد ضذى هکبتت  1
 هؼلوبى ٍ ضبگشداى هکبتت هسذٍد ضذٍُضؼیت  1

 هکبتت سا تْذیذ کشدُ ثبضذ تؼذاد حبدحبت اهٌیتی کِ تبسیسبت 1
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 خالغِ اجزاأت

 .ببضذ یه یٍلسَالتوبم هکبتب  یٍ هزتبط بَدى کِ ضبهل دستآٍردّب تیفیک عزغِدر یذیکل یآٍردّب دست .1

  ة دسسی اص سیبست هؼبسف ثذست آٍسدُ است  ب(جلذکت07342ثِ تؼذاد) اًذساهشیت هؼبسف ٍلسَالی  8931طی سبل

( تي ضبگشد ثِ کتت دسسی دستشسی حبغل ًوَدًذ کِ 0022 کِ ثب تَصیغ آى ثِ تؼذاد ) است .ٍثِ هکبتت تَصیغ گشدیذُ 

 .احش هخجت دس سًٍذ تذسیس ضبگشداى داضتِ است 

  کِ ثب  سا ثذست آٍسدُ ٍ ثِ هکبتت تَصیغ ضذُ استسٌّوب ( جلذ کتت 862آهشیت ٍلسَای اًذس ثِ تؼذاد) 8931طی سبل

 . ( تي هؼلن صهیٌِ تؼلین فشاّن ضذُ است02تَصیغ اى ثشای )

 یثشسس هَجَد هطکالت کِ است گشفتِ غَست ذیثبصد هکبتت سطح اص ثبس( 9)  8931 دسسبل هؼلوبى صا تیحوب یثشا ٍ 

 .  است ذُیگشد ِیاسا الصم یّب تیّذا آى حل یثشا

 آهَصش  هؼلویي ( تي6دسسبل جبسی ثِ تؼذاد)6الی  9ثیي غٌَف  یيهؼلو ثشایثشًبهِ سَاد آهَصی آهَصش سیبضی  دس

  . کِ ثبػج استقبی ظشفیت هؼلویي هتزکشُ گشدیذُ است دیذُ است

 .ببضذ  یه یٍلسَالهکبتب  یهتَاسى کِ ضبهل توبم دستآٍردّب یدستزس عزغِدر  یذیکل یدستآٍردّب .2

  ثِ هکبتت  ( آى سا اًبث تطکیل هیذّذ80کِ اص جولِ ) ( تي ضبگشداى جذیذ الطوَل رکَس 9022ثِ تؼذا) 8931دسسبل

( تي هیشسذکِ اص ایي جولِ 03203کِ ثب جزة ایي ضبگشداى هجوَػِ ضبگشداى ایي ٍلسَالی ثِ )جزة گشدیذُ است 

 .( تي اًبث هیجبضذ03(تي رکَس ٍ ثِ تؼذاد)03222)

  ( تي ضبگشد صهیٌِ هػئَى تؼلیوی 022شای ) تؼویشهکتت )ػلی حجَیشی( اػوبس گشدیذُ کِ ثب ػوبس آى ث 8931طی سبل

 فشاّن ضذُ است.

  ( تي 122( ثبة هکتت رکَس دسایي ٍلسَالی تبسیس گشدیذُ است کِ ثب تبسیس آى ثشای )0ثِ تؼذاد ) 8931دسسبل

 ضبگشد صهٌیِ تؼلین فشافن ضذُ است.

  ( تي ضبگشد 39تؼذاد) ٍثِغٌَف اًبث جذیذ دس ایي ٍلسَالی تبسیس  ثِ تؼذاد دٍغٌف تسشیؼی رکَس ٍدٍ 8931دسسبل

کِ ثب ایجبد ایي غٌَف صهیٌِ تؼلین ٍ ( تي اًبث هیجبضذ03ٍ )(تي رکَس83)کِ اص آى جولِ  ضبهل ایي غٌَف ضذُ است

 .تشثیِ ثشای ضبگشداى هزکش فشاّن ضذُ است 

 هزبَطِ. یٍلسَالهَثز ٍ ضفبف در  تیزیهذ عزغِدر  یذیکل یدستآٍردّب .3

  ( ثبة هکتت تَسط اػضبی ًظبست تؼلیوی هَسد ثشسسی ٍ ثبصدیذ قشاس 30هجوَػبً ثِ تؼذاد ) 8931الی اخیش سبل هبلی

گشفتِ است کِ سجت ثلٌذ سفتي کیفیت تؼلیوی دس توبم ضؼجِ ّبی دسسی گشدیذُ ٍ توبم هؼلویي ٍ ضبگشداى ثِ ٍقت 

 گضاسش ثطَس سثغ ٍاس ثِ آهشیت ًظبست تؼلیوی . (3)سایٍِ ا .هؼیٌِ دس غٌَف دسسی حبضش هیجبضٌذ

  استخذام گشدیذُ است کِ ثب  دس هکبتت دٍثبسُ اسبس هسلک هضوَى دٍثبسُ ثِ ( تي هؼلن3ثِ تؼذاد) 8931دسسبل

( تي اص ضبگشداى اص تذسیس هؼیبسی ثشخَسداس 450استخذام آى کوجَد هؼلویي دسایي ٍلسَالی سفغ گشدیذُ ٍ ثِ تؼذاد ) 

 .ستگشدیذُ ا

  پالى ثْجَد ثشای هکبتت ایي ٍلسَالی تشتیت ضذُ است کِ ثب تشتیت ایي پالى توبم کبسی ّبی اداسی ٍ  8 8331دسسبل

 تذسیسی پطشفت صیبد داضتِ است.
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  هکبتت هشثَطِ( ضَسای اداسی هکبتت جذیذاً تبسیس گشدیذُ است  کِ ثب تبسیس آى هطکالت 7ثِ تؼذا ) 8331دسسبل 

 ٍاتش هخجت دس ًظن دسیپلیي هکبتت داضتِ است. ذُ ثِ ٍقت صهبى هؼیي حل گشدی

 ضذُ استجلسبت ػوَهی  ٍ قشیِ ّب ثشگضاس  ثشًبهِ آگبّی ػبهِ اص طشیق ضَساّب، هسبجذ، ( 81)تؼذاد ثِ 8331 سبل دس 

ساُ اًذاصی ایي ثشًبهِ ّب ثشای تطَیق ٍتشغیت خبًَادُ ّب ثشای اسسبل اطفبل ضبى ثِ هکبتت ثِ خػَظ اًبث ثیسبس هْن 

 .ٍضشٍسی است

 .دسسبل جبسی هؼلویي ایي ٍلسَالی ثذٍى سخػتی قبًًَی غیش حبضشی ًذاسد 

 پالى استزاتژیک سَم  ّبی عزغِ پیطزفت ّب ٍ دستآٍردّب بِ اسبس

 هزتبط بَدىکیفیت ٍ  .1

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 

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

 کیفیت ٍ هشتجط ثَدى ًطبى هی دّذ. ػشغٍِ پیطشفت ّب سا، دس ضبخع ّبی پالى ضذُ  :0 جذٍل

 اًحزاف
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
 ضوبرُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

39% 07132 371312 

تؼذاد کتت دسسی ٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ اص 

هؼبسف  ثشای ٍلسَالی تَصیغ طشف سیبست 

 گشدیذُ است.
8 

39% 07132 371312 
تؼذاد کتت ٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ اص طشف 

 ٍلسَالی ثِ هکبتت تَصیغ گشدیذُ است
0 

0 2 2 

تؼذاد هؼلوبى/ سٌّوب ٍ ًظبست کٌٌذُ گبى 

 هَاد آهَصضیآهَصش دیذُ ثشای استفبدُ اص 

 جذیذ
3 

0 2 2 
استقبء  تؼذاد هؼلوبى کِ دس ثشًبهِ

 دیذُ اًذ.آهَصش هضوًَی  (TTC)ظشفیت
7 

0 2 2 
دس  تؼذاد ثشًبهِ ّبی آهَصضی تذٍیش ضذُ

 هحتَیبت هضوَى
1 

0 2 2 

تؼذاد هذیشاى هکبتت کِ ثشای حوبیت ٍ 

سٌّوبیی هؼلوبى، ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا سپشی 

 ًوَدُ اًذ.
6 

2 3 3 
تؼذاد دفؼبت ثبصدیذ اص سطح هکتت ثشای 

 حوبیت هؼلوبى
4 

تؼذاد هؼلوبى هَجَد دسهکبتت کِ فشغت ّبی  2 2 0 1 
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سٌّوبیی  ٍاستقبی ظشفیت ثشای ضبى فشاّن  

 گشدیذُ )آصهبیطی دس هکتت(

0 2 2 
تؼذاد اداسُ هذیشاى  ٍ پشسًَل هکبتت کِ دس 

 اضتشاک ًوَدُ اًذ( SMTثشًبهِ ّبی )
3 

66% 6 01 

کِ دسٍس  ۶الی  ۳تؼذاد هؼلوبى ثیي غٌَف 

تذسیس سا دس ثخص ّبی سَاد آهَصی، سٌّوبیی 

.آهَصش سیبضی  دیذُ اًذ  
82 

 
 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

جلذ کتت دس ایي سبل دس هقبیسِ اص پالى ثِ دلیل )کوجَد( کتت دسسیبست اًحشاف ٍجَد داضتِ است. لزا  303632ثِ تؼذاد .0

ًسجت ػذم تَصیغ ٍ ًجَد سیت ّبی هکول ًػبة تؼلیوی ٍ سٌّوَد ّبی آى کیفیت دسسی دس هکبتت ایي ٍلسَالی طَسیکِ پالى 

 گشدیذُ ثَد خَة ًجَدُ است. 

ایي اهش ثبػج  قغ ٍ هػَى کتت الی حَصُ ّبی تؼلیوی دس توبم هکبتت هطکل تشاًسپَست است ٍیکی اص دالیل ػذم اًتقبل ثِ هَ .0

قشاس ًگیشد ٍ یبّن اًتقبل غیشهؼیبسی  ضبىهؼلویي ثِ هَقغ دساختیبس   ضبگشداى ٍ  تذاسک دیذُ ضذُ گشدیذُ تب کتت هَسد ضشٍست ٍ

 است. یذُاى ثبػج استْالک ضذى صٍد ٌّگبم کتت دسسی گشد

 دس سیبست هؼبسف ثطَسکبهل کتت هتزکشُ سا  هؼلن سٌّوب کتت ًسجت کوجَد ثِ  اهشیت هؼبسف ٍلسَالی اًذس 8931 طی سبل .2

 .ًیبٍسدُ است ثذست 

 

هعبرف ریبستبزای  پیطٌْبدات  

 

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

پالى هؼبسف ایي ٍلسَالی ثِ ٍقت هؼیٌِ آى دس آغبص سبل تؼلیوی ثِ دستشس ضبگشداى ٍ هؼلویي ثِ هٌظَس ثْجَد کیفیت دسسی 

 قشاس دّذ.

اص هقبم هحتشم سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی تَقغ هیشٍد تب ثشًبهِ ّبی استقبی ظشفیت سا ثشای کبسهٌذاى هؼبسف ٍ هذیشاى هکبتت ایي  .0

 گی ٍ تذٍیش ًوبیذ.ٍلسَالی ّوبٌّ

هعبرف ٍسارتپیطٌْبدات بزای   

 

 اسسبل کتت دسسی ثشای سیبست هؼبسف 

تذٍیش ثشًبهِ ّبی استقبی ظشفیت ثشای کبسهٌذاى هؼبسف ایي ٍلسَالی دس ثخص ّبی پالى گزاسی، گضاسضذّی ٍ ّوبٌّگی ثِ هٌظَس ثْجَد 

 .دس ًظش گشفتِ ضَد کیفیت پشٍسِ ّبی اداسی ٍ کبسی
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 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 ثبضذ. ػشغِضبخع ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضبخع ّب دس  خالغۀ :3جذٍل 

 اًحزاف
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
 ضبخع ّب ّذف سبالًِ

ضوبرُ
 

 8 تؼذاد جذیذ الطوَالى )رکَس( 3222 3022 65%

 0 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًبث( 7222 81 100%

 3 تؼذاد هکبتت جذیذ التبسیس)رکَس( 72 5 88%

 7 سیس اًبثأتؼذاد هکبتت جذیذ الت 2 1 2

 1 سیس هختلطأتؼذاد هکبتت جذیذ الت 2 1 2

 6 تؼذاد هکبتت کِ جذیذاً اػوبس ضذُ 8 0 2

 4 تؼذاد غٌَف اضبفِ کِ جذیذ اػوبس گشدیذُ است  2 1 0

 1 تؼذاد هکبتت کِ دٍثبسُ اػوبس گشدیذُ است 2 2 0

 3 تؼذاد هکبتت کِ دیَاسّبی احبطِ خَیص سا اػوبس ًوَدُ است. 2 1 0

دسهکبتت  تؼذاد چبُ ّبی آة حفش ضذُ 2 1 0  82 

دس هکبتت  تؼذاد تطٌبة ّبی سبختِ ضذُ 2 1 0  88 

ثذست آٍسدُ استکوکی  تؼذاد هکبتت کِ ٍجَُ 2 1 0  80 

 83 تؼذاد غٌَف آهَصش تسشیؼی تبسیس ضذُ )رکَس( 822 3 98%

ضذُ)اًبث(تبسیس  تؼذاد غٌَف آهَصش سشیؼی 822 3 98%  87 

99% 04 8122 
ًوَدُ اًذ تؼذاد ضبگشداى کِ دس غٌَف آهَصش تسشیؼی حجت ًبم 

 )رکَس(
81 

93% 39 722 
تؼذاد ضبگشداى کِ دس غٌَف آهَصش تسشیؼی حجت ًبم ًوَدُ اًذ 

 )اًبث(
86 

 84 تبسیس ضذُ )رکَس( (CBE)تؼذاد غٌَف آهَصش هحلی  2 1 0

 81 تبسیس ضذُ )اًبث( (CBE)تؼذاد غٌَف آهَصش هحلی  2 1 0

ضذُ اًذ ) رکَس(تؼذاد ضبگشداى کِ دس غٌَف آهَصش هحلی ضبهل  2 1 0  83 

 02 تؼذاد ضبگشداى کِ دس غٌَف آهَصش هحلی حجت ًبم ًوَدُ اًذ ) اًبث( 2 2 0

 08 تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای غٌَف هحلی )هشد( 2 2 0

 00 تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای غٌَف هحلی )صى( 2 2 0

2   
هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ ضذُ  آهَصش تؼذاد غٌَف

 است
03 

2 2 2 
غٌَف هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ ضذُ  ضبگشداى تؼذاد

 است
07 
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 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

،فقش هشدم هحل ،ػذم ػالقِ هٌذی هَسسبت  ّوکبسٍ ًباهٌی اص جولِ ػَاهل است کِ طی سبل  ثِ خبطش ًجَد ثَدجِ دس سیبست .8

 .ایي ٍلسَالی ثِ هکبتت تَصیغ ًگشدیذُ است جبسی ٍجَُ کوکی دس

 است ذُیگشدجزة  بسکنیثِ تؼذاد ثس اًبث ضبگشداى یفشٌّگ ٍ یتیاهٌ هطکالت سجت ثِ .0

هکبتت جذیذالتبسیس اًبث ٍ هختلط تبسیس ًگشدیذُ است کِ ثب ػذم تبسیس  ایي ٍلسَالی ثِ خبطش ًجَد ثست دس 8931دسسبل  .9

 آى ة تؼذاد صیبد اص ضبگشداى اص تؼلین هحشٍم ضذُ است.

ثخبطش ػذم سْویِ )ًگشفتي دسپالى( ًٍباهٌی دسثخص ،اػوبسغٌَف، تشهین ،اػوبسهجشص،حفش چبُ آة آضبهیذًی ٍ  8931طی سبل  .3

 .گشداى هطکالت صیبد سا ثِ ثبس آٍسدُ استاص ضب تي( 3222 ِ ثشای ) ک اػوبس احبطِ پطشفت ٍجَد ًذاسد

ثِ خبطش ًجَد ثست دسایي ٍلسَالی غٌَف هحلی تبسیس ًگشدیذُ است کِ ثب ػذم تبسیس آى  دسثخص استخذام  8931دسسبل  .0

 طشفت غَست ًگشفتِ است .یهؼلویي،جزة ضبگشداى ٍاًتقبل غٌَف هحلی ٍ ضبگشداى ثِ هکبتت اسبسی پ

. 

 هعبرف ٍالیت:ریبست پیطٌْبدات بزای 

 تطٌبة اػوبس ٍ یذًیآضبه هکبتت،آة احبطِ،هکبتت اػوبس پالى یهٌظَس ٍ ثَدجِ هَسد دس تب گشددیه طٌْبدیپ هؼبسف سیبست هحتشم هقبم ثِ

 ذ.ٌ.ضبهل پالى سبل آیٌذُ ًوبیًوَدُ ، خبظ تَجِ ٍ یّوکبس ّب
 

 هعبرف:ٍسارت پیطٌْبدات بزای 

 اػوبس ٍ یذًیآضبه هکبتت،آة احبطِ،هکبتت اػوبس پالى یهٌظَس ٍ ثَدجِ هَسد دس تب گشددیه طٌْبدیپ هؼبسف لِیجل ٍصاست هحتشم هقبم ثِ

 .ذٌ.ضبهل پالى سبل آیٌذُ ًوبی ًوَدُ، خبظ تَجِ ٍ یّوکبس ّب تطٌبة
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 هذیزیت ضفبف ٍ هَثز-4

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 ضفبف ٍ هَحش هی  ػشغِطشفت ایي ضبخع ّب دس یًطبى دٌّذُ خالغِ اص ضبخع ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پ: 5-جذٍل

 ثبضذ.

اًحزاف   
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
 ضوبرُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 8 تؼذاد هکبتت کِ ًظبست گشدیذُ است 70 70 2

استایِ ضذُ تشتیت ٍ اس کِ تؼذاد گضاسش ّبی ًظبستی 7 7 1  0 

1 2 2 
ت یب هکبتت ًضدیک تَظیف تؼذاد هؼلوبى کِ دسیک هکت

 گشدیذُ است
3 

هضوَىتؼذاد هؼلوبى تَظیف ضذُ ثِ اسبس هسلکی  72 72 2  7 

استخذام ضذُ است)هشد(تؼذاد هؼلوبى کِ جذیذ  2 2 2  1 

استخذام ضذُ است)صى(تؼذاد هؼلوبى کِ جذیذ  2 2 2  6 

2 %822  %822  4 فیػذی حبضشی هؼلوبى 

جذیذ تبسیس ضذُ اداسی هکبتت تؼذاد ضَساّبی 7 7 1  1 

 3 (SIP تْیِ ضذُ ثْجَد هکبتت ) تؼذاد پالى ّبی 8 8 1

هکبتت ضَساّبیآهَصش دیذُ تؼذاد آػضبی  2 2 1  82 

1 81 81 
ضَساّب،  اص طشیقتؼذاد ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ کِ 

 هسبجذ، جلسبت ػوَهی  ٍ قشیِ ّب ثشگضاس ضذُ است
88 
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.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

 ثِ ثخبطش ًجَد ثست هؼلویي ٍهطکالت اهٌیتی هؼلویي اًبث  ٍرکَساستخذام ًگشدیذُ است. 8331دسسبل جبسی .8

( تي اص 32تؼذاد ) هکبتت آهَصش دادُ ًطذُ است کِ ثِ ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ ثشای اػضبی ضَسای اداسی8331دسسبل جبسی  .0

 آهَصش هحشٍم ضذُ است.

 هکبتت تضدیک استخذام ًطذُ است . هؼلویي دسایي ٍلسَالی  ثِ خبطش ًجَد ثست دس 8331طی سبل .9

 

 

 هعبرف: ریبستپیطٌْبدات بزای 

ثشای  ُاص هقبم هحتشم سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی دسخَاست هیگشدد تب دس ثخص اصدیبد تطکیل، تْیِ الثشتَاس ّبی سبیٌس ٍسبختي سشپٌب

 هکبتت ثذٍى تؼویش تَجِ جذی ًوبیذ. 
 
 

 پیطٌْبدات بزای ٍسارت هعبرف:

ضبهل  ثِ هقبم هحتشم ٍصاست هؼبسف پیطٌْبد هیگشدد تب دس ثخص اصدیبد تطکیل،سبختي سشپٌب ٍحفش چبُ ّبی آة آضبهیذًی تَجِ ًوَدُ ٍ

 پالى سبل ایٌذُ ًوبیذ.

 

 

 


