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 ٍلسَالی هعلَهبت دس هَسد

 ٍلسَالیًبم الف .  جبغَسی

 دس ٍلسَالی جٌسیتثِ اسبس  ت تؼلیوبت ػوَهیتؼذاد هکبت .ة 

 رکَسهکبتب تعذاد  32

 اًبثهکبتب تعذاد  32

 تعذاد هکبتیب هختلط 25

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس دٍسُ تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد هکبتت د .

 ئیِتعذاد هکبتب دٍسُ ابتذا 32

 تعذاد هکبتب دٍسُ هتَسطِ  11

  لیسِتعذاد هکبتب  66

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس جٌذس تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد ضبگشداى . د 

 تعذاد ضبگشداى رکَس 32252

 تعذاد ضبگشداى اًبث 32366

 ثِ اسبس جٌسیت غیشحبضش دایویذاد هجوَع ضبگشداى تؼ. ر 

 رکَس غیش حبضش دایوی تعذاد ضبگشداى  6536

 اًبث  غیشحبضش دایوی تعذاد ضبگشداى 4594

 فیبئیهؼلَهبت جغشا. س 

 تعذاد قشیِ ّبی ًضدیک بِ ٍلسَالی 42

 قشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالی تعذاد  623

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت ص . 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتعذاد هکبتب  2

 دالیل هسذٍد ضذى هکبتب  2

 هعلوبى ٍ ضبگشداى هکبتب هسذٍد ضذٍُضعیت  2

 تعذاد حبدثبت اهٌیتی کِ تبسیسبت هکبتب سا تْذیذ کشدُ ببضذ 2
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 خالغِ اجشاأت

 است . جبغَسی ریل  ٍلسَالیکیفیت ٍ هشتبط بَدى کِ ضبهل دستآٍسدّبی توبم هکبتب  عشغِآٍسدّبی کلیذی دس دست .1

  هؼبسف ثذست آٍسدُ ة دسسی اص سیبست ب( جلذکت40484ثِ تؼذاد)، اهشیت هؼبسف ٍلسَالی جبغَسی 8931طی سبل

است  ٍثِ هکبتت تَصیغ گشدیذُ است .کِ ثب تَصیغ آى ضبگشد ثِ کتت دسسی دستشسی حبغل ًوَدًذ کِ احش هخجت دس 

 .ضبگشداى داضتِ است  ٍ یبدگیشی سًٍذ تذسیس

  است  بغَسی قشاسریل ج ٍلسَالیدستشسی هتَاصى کِ ضبهل توبم دستآٍسدّبی هکبتب  عشغِدستآٍسدّبی کلیذی دس. 

  تي رکَس ٍ( 5524) تي ضبگشد جذیذ الطوَل کِ اص آى جولِ( 4814)جوؼبٌ ثِ تؼذاد  8931دسجشیبى سبل هبلی 

جزة ضبگشداى ثِ هکبتت دسایي  تي آى سا اًبث تطکیل هیذّذ دس هکبتت ایي ٍلسَالی جزة گشدیذُ است( 8391)

هجوَع ضبگشداى ایي  8931دسسبل جبسی  ٍلسَالی ثْتش ثَدُ توبم هشدم حبضش ثِ فشستبدى اطفبل ضبى ثِ هکبتت است

 اقضایص یبفتِ است اًبث (05066)رکَس ٍثِ تؼذاد ( 05392)کِ صاى جولِ ثِ تؼذاد  تي هیشسذ( 21525)ٍلسَالی تؼذاد 

  ( تي444)ثشای.تشثیِ  تؼلین   خَثتش ب اػوبس آى صهیٌِکِ ث احبطِ اػوبس گشدیذُ یَاس هکتتثبة  (۱ثشای ) 8930دسسبل 

  ضذُ استیب ْه ضبگشد اى

  کِ ثب اػوبس آى ثشای کِ ًیبص ثِ اػوبسدٍثبسُ داضت اػوبسگشدیذُ  است  ثٌبم لیسِ غَغِ هکتت( ثبة 8)  8930طی سبل (

  .  هضئَى آهَصضی فشاّن ضذُ است افضب  ضبکشدتي ( 044

  هتَسطِ ضوس  -5لیسِ ًسَاى تجشغٌک  -8ثشای هکبتت آضبهیذًی حلقِ چبُ اة( 5)ثِ تؼذاد  8931دسسبل جبسی

 . ګردیده اندآة غحی هستفیذ اص د ضبگش( تي  415تؼذاد ) کِ فبقذ آة غحی ثَدًذ  حفشگشدیذُ است ٍ  ًبیجی جیذس

 . جبغَسی قشاسریل است  ٍلسَالیهذیشیت هَثش ٍ ضفبف دس  عشغِدستآٍسدّبی کلیذی دس  .2

  ثبة هکتت تَسط اػضبی ًظبست تؼلیوی هَسد ثشسسی ٍ ثبصدیذ ( 811)هجوَػبً ثِ تؼذاد  8931الی اخیش سبل هبلی 

ٍ توبم  سًٍوب گشدیذُ است هخجت اتشیدس توبم ضؼجِ ّبی دسسی تغی دسکیفیت تؼلینحش آى ثِ اگشفتِ است کِ غَست 

 هؼلویي ٍ ضبگشداى ثِ ٍقت هؼیٌِ دس غٌَف دسسی حبضش هیجبضٌذ .

  توبم گضاسضبت دسخَاست ضذُ سا ثِ اسبس طشصالؼول هَجَد  8931آهشیت هؼبسف ٍلسَالی جبغَسی دس جشیبى سبل هبلی

آى ضشیک ًوَدُ گضاسضذ ّی ٍصاست هؼبسف ثػَست )سثؼَاس( تشتیت ٍ ثب هقبم سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی ثِ ٍقت هؼیٌِ 

دس تْیِ، تشتیت ٍ ضشیک سبصی توبم گضاسضبت ثِ اسبس طشصاالؼول هَجَد ت . آهشیت هؼبسف ٍلسَالی جبغَسی اس

 .سدیذُ استګاسش ثِ هشاجِ هشثَطِ اسایِ گض( 4دسسبل جبسی ) گضاسضذّی هتؼْذ هیجبضذ

 (تي هؼلن رکَس دس۱۴دسسبل جبسی ثِ تؼذاد )  ُهؼلویي تؼذاد ثب استخذام ایي  است کِایي ٍلسَالی استخذام گشدیذ

 تبحذی کوجَد هؼلن دسهکبتت کِ ًیبص ثِ  هؼلن داسًذ سفغ گشدیذُ است . 

  هؼلویي تبحذی کوجَد تؼذاد کِ ثب استخذام ایي  ( تي هؼلن اًبث استخذام گشدیذُ است۲۱ثِ تؼذاد )8930 دسسبل

 است . سفغ گشدیذُ  داضتي هؼلن داسثِ دسهکبتت کِ ًیبص  اًبث هؼلن

  فیػذ سا پَسُ هیکٌذ ایي پب ثٌذی هؼلویي دس سًٍذ آهَصش هَحش  ٪811هؼلویي ّویطِ پبثٌذ ثِ ٍظیفِ ثَدُ حبضشی آًْب

 ٍاقغ گشدیذُ است ثبػج ضذُ است کِ پالى دسسی تشتیت ضذُ سا تطجیق ًوبیٌذ . 
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 ػوَهی  ٍ قشیِ ّب ثشگضاس ضذُ ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ اص طشیق ضَساّب، هسبجذ، جلسبت  (2)8930دس سبل جبسی

ایي ثشًبهِ ّب ثشای تطَیق ٍ خبًَادُ ّب ثشای اسسبل اطفبل ضبى ثِ هکبتت ثِ  گشدیذُ است کِ است ساُ اًذاصی

  .   است م هَحش ثَدُبس یاًبث ثس طجقِ خػَظ
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 پالى استشاتژیک سَم  ّبی عشغِ پیطشفت ّب ٍ دستآٍسدّب بِ اسبس

 کیفیت ٍ هشتبط بَدى (1

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

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

 ٍ بیي الوللی هجْض هی ًوبیذ.   ٍ بشای اضتغبل هػئَى ٍ پبیذاس دس ببصاسّبی داخلی

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

 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ پیطشفت ّب/ دستآٍسدّب اًحشاف

39% 40484 444444 
تؼذاد کتت دسسی ٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ اص طشف 

تَصیغ گشدیذُ است.سیبست هؼبسف  ثشای ٍلسَالی   8 

39% 40484 444444 
تؼذاد کتت ٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ اص طشف ٍلسَالی ثِ 

 2 هکبتت تَصیغ گشدیذُ است

811%  8 8821 
تؼذاد هؼلوبى/ سٌّوب ٍ ًظبست کٌٌذُ گبى آهَصش دیذُ 

جذیذ هَاد آهَصضیثشای استفبدُ اص   9 

811%  8 949 
آهَصش  (TTC)ظشفیتتؼذاد هؼلوبى کِ دس ثشًبهِ استقبء 

 دیذُ اًذ .هضوًَی 
4 

811%  4 دس هحتَیبت هضوَى تؼذاد ثشًبهِ ّبی آهَصضی تذٍیش ضذُ 4 8 

811%  8 44 
تؼذاد هذیشاى هکبتت کِ ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی هؼلوبى، 

 4 ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ.

811% هؼلوبىتؼذاد دفؼبت ثبصدیذ اص سطح هکتت ثشای حوبیت  928 8   1 

811%  8 8844 

تؼذاد هؼلوبى هَجَد دسهکبتت کِ فشغت ّبی سٌّوبیی  

ٍاستقبی ظشفیت ثشای ضبى فشاّن  گشدیذُ )آصهبیطی دس 

 هکتت(
0 

811%  8 884 
تؼذاد اداسُ هذیشاى  ٍ پشسًَل هکبتت کِ دس ثشًبهِ ّبی 

(SMT )اضتشاک ًوَدُ اًذ 
3 

811%  8 921 

کِ دسٍس سٌّوبیی  ۶الی  ۳تؼذاد هؼلوبى ثیي غٌَف 

تذسیس سا دس ثخص ّبی سَاد آهَصی، آهَصش سیبضی  

 دیذُ اًذ
88 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

 :هطکالت

ثِ ًسجت ًجَدکتت اًحشاف ٍجَد داضتِ است. دس ػیي حبل  کوجَدجلذ کتت دس ایي سبل دس هقبیسِ اص پالى ثِ دلیل  (444448)ثِ تؼذاد:  (1

سٌّوَد  ًجَدسیت ّبی هکول ًػبة تؼلیوی ٍ کوجَد  ًسجت  ثِ  زاْلسیبست هؼبسف کتت هتزکشُ ثِ  هؼلویي تَصیغ ًطذُ  ٍ  سٌّوبیی هؼلن دس

 ّبی آى کیفیت دسسی دس هکبتت ایي ٍلسَالی طَسیکِ پالى گشدیذُ ثَد خَة ًجَدُ است.

دادُ ًطذُ  جذیذ هَاد آهَصضیٌّوب ٍ ًظبست کٌٌذُ گبى آهَصش جْت استفبدُ اص هؼلوبى/ سثشای ًسجت ػذم تذٍیش ثشًبهِ  8930طی سبل جبسی  (2

 اصهؼلویي ایي ٍلسَالی آهَصش دسثخص هتزکشُ دادُ ضَد . تي(8821ًیبص است کِ ثشای ) است ٍ

کِ هؼلوبى دسآى اضتشاک ًوبیٌذ ثشای هؼلوبى ایي ٍلسَالی تذٍیش ًِ یبفتِ است ( TTCثشًبهِ داًص هضوًَی )ًسجت ػذم تذٍیش ثشًبهِ ،8930دسسبل  (9

 (تي هؼلویي اص آهَصش هحشٍم ضذُ است . 949زا ثِ تؼذاد )ْل

ثشًبهِ ّبی (تي هؼلویي دسثشًبهِ آهَصضی هحتَیبت هضوَى اضتشاک ًوبیٌذ ٍلی ثخبطش ًجَد اهکبًبت 4پالى ضذُ ثَد کِ ثِ تؼذاد ) 8930دسسبل  (4

آهَصش هحشٍم ضذُ دسیبفت ایي اص  هؼلن  تي (4اد )ثِ تؼذ ٍ هؼلوبى هکبتت دایش ًگشدیذُ استایي ٍلسَالی ثشای  آهَصضی دس هحتَیبت هضوَى دس

 .است

ثشای هذیشاى هکبتت دسثخص حوبیت ٍسٌّوبیی هؼلوبى ثِ هذیشاى هکبتت آهَصش دادُ ًطذُ ّبی آهَصضی ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ  8930دسسبل  (2

 هحشٍم ضذُ است.( تي هذیش اص آهَصش 44است کِ ثِ تؼذاد )  

حوبیت  ایياص هؼلوبى  (تي 928کِ ثؼتذاد) غَست ًگشفتِ ثشای حوبیت هؼلوبى هکبتتسطح ّب ثِ  ثخبطش هطکالت اهٌیتی ثبصدیذ 8930دسسبل  (5

 . هحشٍم ضذُ است

ثِ ٍ طشفت ٍجَد ًذاسدیاستقبی ظشفیت پ ثخص سٌّوبیی  ٍ ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ ّبی آهَصضی ثشای هؼلوبى هَجَد هکبتت دس 8930طی سبل  (1

 . اص آهَصش هحشٍم ضذُ است هؼلن( تي 8844اد )تؼذ

 تذٍیش ًگشدیذُ است کِ هذیشاى ٍ (هذیشیت هکتت آهَصشثخص  دسهکبتت  کٌٌذُ گبى/ اداسُ هذیشاى ثشایثشًبهِ ّبی آهَصضی  8930طی سبل  (1

 .آهَصش هحشٍم ضذُ است  دسیبفت ایي  اص کٌٌذُ گبى اداسُ  ٍ تي هذیش(884)تؼذادهکبتت دسآى ضشکت ًوبیٌذ ثِ کٌٌذُ گبى اداسُ 

آهَصش  )آهَصی ثخص ّبی سَاد سدسٍس سٌّوبیی تذسیس د ۶الی  ۳ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ سَاد آهَصی آهَصش سیبضی ّیچ هؼلن ثیي غٌَف  (3

   ضذُ استتي هؼلن اص آهَصش هحشٍم (951ػذم تذٍیش ایي ثشًبهِ ثِ تؼذاد ) آهَصش ًذیذُ است کِ ثب (سیبضی

 

فسهعب سیبستبشای  پیطٌْبدات  

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

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

 .ایي ٍلسَالیپشسًَل هکبتت  هذیشاى ٍ ،استقبی ظشفیت ثشای هؼلوبى  تذٍیشسویٌبسّبی آهَصضی ٍ .5

هعبسف ٍصاستپیطٌْبدات بشای   

 .  ست هؼبسف تت دسسی ٍکتت سٌّوبیی هؼلن ثشای سیباسسبل ک .8
 .  ثشای هؼلویي ٍ کبسهٌذاًبیي ٍلسَالی استقبی ظشفیت ٍ ی آهَصضیذٍیشسویٌبسّبت .5
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 دستشسی هتَاصى-2

افضایص دستشسی هتَاصى ٍ ّوگبًی بِ فشغت ّبی تعلیوی هشتبط، هػئَى ٍ ببکیفیت بشای اطفبل، جَاًبى ٍ  ّذف کلی:

  بضسگسبالى بخػَظ صًبى ٍ دختشاى دس کطَس

 

 دستشسی هتَاصى هی ثبضذ. ػشغِطشفت ایي ضبخع ّب دس یضبخع ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پ خالغۀ :3جذٍل 

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 1 تؼذاد جذیذ الطوَالى )رکَس( 2488 2244 10%

 2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًبث( 2448 8398 21%

 3 تؼذاد هکبتت جذیذ التبسیس)رکَس( 8 8 0

 4 سیس اًبثأتؼذاد هکبتت جذیذ الت 0 0 0
 5 سیس هختلطأتؼذاد هکبتت جذیذ الت 0 0 0
 6 تؼذاد هکبتت کِ جذیذاً اػوبس ضذُ 0 0 0

 7 تؼذاد غٌَف اضبفِ کِ جذیذ اػوبس گشدیذُ است  8 8 0

 8 تؼذاد هکبتت کِ دٍثبسُ اػوبس گشدیذُ است 81 8 88%

احبطِ خَیص سا اػوبس ًوَدُ است. تؼذاد هکبتت کِ دیَاسّبی 84 8 93%  9 

دسهکبتت  تؼذاد چبُ ّبی آة حفش ضذُ 21 2 93%  11 

دس هکبتت  تؼذاد تطٌبة ّبی سبختِ ضذُ 8 8 0  11 

ثذست آٍسدُ استکوکی  تؼذاد هکبتت کِ ٍجَُ 8 8 0  12 

)رکَس( تبسیس ضذُ تسشیؼی آهَصشغٌَف تؼذاد  8 8 0  13 

تبسیس ضذُ)اًبث( یآهَصش سشیؼغٌَف تؼذاد  8 8 0  14 

)رکَس( حجت ًبم ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضبگشداى کِ دس  8 8 0  15 

)اًبث( حجت ًبم ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضبگشداى کِ دس  8 8 0  16 

 17 تبسیس ضذُ )رکَس( (CBE) هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد  8 8 0

 18 تبسیس ضذُ )اًبث( (CBE) هحلیآهَصش  غٌَفتؼذاد  8 8 0

) رکَس(ضبهل ضذُ اًذ  هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد ضبگشداى کِ دس  8 8 0  19 
) اًبث( هحلی حجت ًبم ًوَدُ اًذ غٌَف آهَصشتؼذاد ضبگشداى کِ دس  8 8 0  21 

)هشد( هحلیغٌَف تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای  8 8 0  21 

)صى( هحلیغٌَف تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای  8 8 0  22 
هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ ضذُ است آهَصش تؼذاد غٌَف 8 8 1  23 
غٌَف هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ ضذُ است ضبگشداى تؼذاد 8 8 1  24 
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 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 هطکالت

 است . ًگشدیذُ تَصیغثِ ًسجت فقش هشدم ػذم ّوکبسی ًْبدّبی خیشیِ تب کٌَى کذام ٍجَُ کوکی  8931طی سبل جبسی  (1

 اًبث ٍ هختلط دسایي ٍلسَالی تبسیس ًگشدیذُ است .،هکبتت رکَس  ،ثِ ًسجت ػذم هَجَدیت ثست خبلی 8931دسسبل  (2

گشداى کِ ثشای  ضب طشفت ٍجَد ًذاسدیاػوبس تؼویشهکبتت پهجشص ٍ ،اػوبسغٌَف  ،اػوب هکبتت ثخص  دس ًسجت ػذم ثَدجِ 8931طی سبل جبسی  (9

 . هطکالت صیبد سا ثِ ثبس آٍسدُ است

ٍ اًبث  ّوچٌبى اصطجقِ رکَس ٍتسشیؼی رکَس ٍاًبث دسایي ٍلسَالی تبسیس ًطذُ هحلی ٍ  آهَصضی غٌَف 8931ثخبطش ػذم ضشٍست دسسبل جبسی  (4

 ضبگشد ًذاسد 

 رکَس جذیذ استخذام ًطذُ است . دسایي ٍلسَالی هؼلویي اًبث ٍثخبطشػذم هَجَدیت غٌَف آهَصضی هحلی  (5

 ثخبطش ػذم هَجَدیت غٌَف آهَصضی هحلی ثِ هکبتت اغلی اًتقبل داد ُ ًطذُ است . (5

 اًبث جزة ًطذُ ٍ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ ًطذُ است .  ٍ ثِ ًسجت ػذم هَجَدیت  ضبگشداى رکَس (1

 

 سیبست هعبسف ٍالیت:پیطٌْبدات بشای 

حفش چبُ آة اضبهیذًی تَجِ ًوبیذ تب  ٍ هکبتت احبطِ ، تؼویشات هکبتت اػوبس هَسد تبدس گشددیه طٌْبدیپ یغضً تیٍال هؼبسف بستیس هحتشم هقبم ثِ

 هطکالت ضبگشداى حل ٍ هحیط سبلن تؼلیوی ثشای ضبگشداى هْیب گشدد.

 

 هعبسف:ٍصاست پیطٌْبدات بشای 

 ٍ یذًیآضبه آةحفشچبُ  ، هکبتت احبطِ ،هکبتت اػوبس پالى یهٌظَس ٍ ثَدجِ هَسد دس تب گشددیه طٌْبدیپ هؼبسف لِیجل ٍصاست هحتشم هقبم ثِ .8

 ًوبیذ . خبظ تَجِ ٍ یّوکبس ّب تطٌبة اػوبس
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 ٍثش هذیشیت ضفبف ٍ م-3

اًکطبف ٍ تقَیِ هذیشیت هؤثش، ضفبف ٍ پبسخگَ بشای اسایِ ٍ فشاّن آٍسی خذهبت تعلیوی ببکیفیت ٍ هتَاصى بطَس : ّذف کلی

 ضفبف، هقشٍى بِ غشفِ ٍ هؤثش دس سطح هشکض ٍ ٍالیبت.   

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

 ثبضذ.

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 ضوبسُ

1 881 881 
 تؼذاد هکبتت کِ ًظبست گشدیذُ است

8 

استایِ ضذُ تشتیت ٍ اس کِ تؼذاد گضاسش ّبی ًظبستی 4 4 1  2 

0 8 8 
ت یب هکبتت ًضدیک تَظیف تؼذاد هؼلوبى کِ دسیک هکت

 9 گشدیذُ است

 4 تؼذاد هؼلوبى تَظیف ضذُ ثِ اسبس هسلکی هضوَى 8 8 0
52% استخذام ضذُ است)هشد(تؼذاد هؼلوبى کِ جذیذ  48 84   4 

استخذام ضذُ است)صى(تؼذاد هؼلوبى کِ جذیذ  90 28 45%  4 

1 888%  888%  
 فیػذی حبضشی هؼلوبى

1 

جذیذ تبسیس ضذُ اداسی هکبتت تؼذاد ضَساّبی 8 8 0  0 
 3 (SIP تْیِ ضذُ ثْجَد هکبتت ) پالى ّبیتؼذاد  8 8 0
هکبتت   ضَساّبیآهَصش دیذُ تؼذاد آػضبی  8 8 0  88 

1 2 2 
ضَساّب، هسبجذ،  اص طشیقتؼذاد ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ کِ 

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

 :هطکالت

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

 ثِ ًسجت ػذم ًیبص ضَسای جذیذ تبسیس ًگشدیذُ است . 8931طی سبل جبسی  (5

 اّبی هکبتت ایي ٍلسَالی آهَصش دادُ ًطذُ است .  ثِ اػضبی ضَس 8931طی سبل جبسی  (9

 ثِ ًسجت سْلٌگبسی هسَلیي پالى ثْجَد هکبتت ثِ سطح ٍلسَالی تشتیت ًطذُ است .  (4

 

 هعبسف: سیبست پیطٌْبدات بشای 

تَجِ  ّب اضَس یػضب یثشا یآهَصض یّب ثشًبهِ شیتذٍ هکبتت لیتطک بدیاصد ثخص دس تب گشددیه دسخَاست یغضً تیٍال هؼبسف بستیس هحتشم هقبم اص

 فشهبیٌذ .

 

 هعبسفٍصاست پیطٌْبدات بشای 

 تَجِ فشهبیٌذ . ضَساّب یػضب یثشا یآهَصض یّب ثشًبهِ شیتذٍ هکبتت لیتطک بدیاصد ثخص دس تب گشددیه دسخَاست هؼبسف ٍصاست  هحتشم هقبم اص

 

 

 


