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 ٍلسَالی هعلَهبت دس هَسد

 ٍلسَالیًبم  جغتَ

 دس ٍلسَالی جٌسیتثِ اسبس  ت تؼلیوبت ػوَهیتؼذاد هکبت الف.

 رکَس هکبتت تؼذاد  1

 اًبثهکبتت تؼذاد  1

 تؼذاد هکبتیت هختلط 73

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس دٍسُ تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد هکبتت ة.

 ئیِتؼذاد هکبتت دٍسُ اثتذا 5

 تؼذاد هکبتت دٍسُ هتَسطِ  1

  لیسِتؼذاد هکبتت  39

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس جٌذس تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد ضبگشداى د. 

 تؼذاد ضبگشداى رکَس 3395

 تؼذاد ضبگشداى اًبث 3333

 ثِ اسبس جٌسیت غیشحبضش دایویذاد هجوَع ضبگشداى تؼد. 

 رکَس غیش حبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى  713

 اًبث  غیشحبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى 713

 فیبئیهؼلَهبت جغشار. 

 تؼذاد قشیِ ّبی ًضدیک ثِ ٍلسَالی 73

 قشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد  393

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هکبتت  3

 دالیل هسذٍد ضذى هکبتت  3

 هؼلوبى ٍ ضبگشداى هکبتت هسذٍد ضذٍُضؼیت  3

ٍبشف ببسی غَست حبدثِ اغببت هشهی  73بِ تعذاد 

 گشفتِ است.

 تؼذاد حبدحبت اهٌیتی کِ تبسیسبت هکبتت سا تْذیذ کشدُ ثبضذ
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 خالغِ اجشاأت

جغتَهیببضذ  دست آٍسدّبی کلیذی دسعشغِ کیفیت ٍ هشتبط بَدى کِ ضبهل دستآٍسدّبی توبم هکبتب ٍلسَالی .1

 . است قشاسریل

  ة دسسی اص سیبست هؼبسف ثذست آٍسدُ است  ٍثِ بجلذکت(93831اهشیت هؼبسف ٍلسَالی جغتَ ثِ تؼذاد) 8931طی سبل

( تي ضبگشد ثِ کتت دسسی دستشسی حبغل ًوَدًذ کِ احش هخجت 133کِ ثب تَصیغ آى ثِ تؼذاد ) هکبتت تَصیغ گشدیذُ است .

 . ضبگشداى داضتِ است ٍ یبد گیشی  دس سًٍذ تذسیس 

  کِ ثبػت ثْجَد  ثِ غَست هٌظن ثبصدیذ غَست گشفتِ است هشتجِ اصتوبم هکبتت ٍلسَالی ( 4) 8931دسطَل سبل جبسی

 گشدیذُ است . ایي ٍلسَالی سًٍذ تذسیس ٍ  ًظن دسپلیي دس ػشغِ ّبی هختلف هکبتت

  ثبػج استقبی ظشفیت هؼلویي ضذُ ( تي هؼلویي فشاّن گشدیذدُ 93فشغت استقبی ظشفیت ثشای ) 8998طی سبل جبسی

 .است

جغتَهیببضذ  ٍلسَالیدستشسی هتَاصى کِ ضبهل توبم دستآٍسدّبی هکبتب  عشغِدستآٍسدّبی کلیذی دس  .2

 .است قشاسریل

 کِ ًبث دسهکبتت جذیذاً جزة گشدیذُ  اتي ( 138) ضبگشد رکَس ٍثِ تؼذادتي ( 939) ثِ تؼذاد 8931دسجشیبى سبل هبلی

 ثب جزة ایي ضبگشد هجوَػِ ضبگشداى کِ دس  تؼذاد اطفبل خبسد اصهکتت کبّص ثِ ٍجَد ثیبیذ استثب ػج گشدیذُ 

آفضایص ( تي اًبث 4131ٍ) ( تي رکَس4494( تي هیشسذ کِ اص جولِ ثِ تؼذاد)1818ایي ٍلسَالی ) تؼلیوبت ػوَهی

 .یبفتِ است

 ( تي  333سسی ثِ تؼذاد)ثبة غٌَف جذیذ اػوبس گشدیذُ است کِ ثب اػوبس ایي غٌَف د( 4)ثِ تؼذاد 8931طی سبل

ّستٌذ اػوبس ایي غٌَف احش هخجت  تشثیِ یبفتِ ٍ هػشٍف فشاگیشی تؼلیندستشسی ثِ فضبی هسئَى  فضبی ثبص ضبگشداى اص

 دس سًٍذ تذسیس ضبگشداى داضتِ است.

 هشبَطِ. ٍلسَالیهذیشیت هَثش ٍ ضفبف دس  عشغِدستآٍسدّبی کلیذی دس  .3

  ثبة هکتت تَسط اػضبی ًظبست تؼلیوی هَسد ثشسسی ٍ ثبصدیذ قشاس ( 94)هجوَػبً ثِ تؼذاد  8931الی اخیش سبل هبلی

ٍ توبم هؼلویي ٍ ضبگشداى ثِ ٍقت  گشدیذُکیفیت تؼلیوی دس توبم ضؼجِ ّبی دسسی  سجت ثلٌذ سفتيگشفتِ است کِ 

 .هؼیٌِ دس غٌَف دسسی حبضش هیجبضٌذ.

  َاست ضذُ سا ثِ اسبس طشصالؼول هَجَد توبم گضاسضبت دسخ 8931آهشیت هؼبسف ٍلسَالی جغتَ دس جشیبى سبل هبلی

( تشتیت ٍ ثب هقبم سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی ثِ ٍقت هؼیٌِ آى بسف ثػَست )سثؼَاس.هبَّا ٍسبالًِگضاسضذّی ٍصاست هؼ

است. آهشیت  ًوَدُتشتیت  سا گضاسش سثؼَاس سبالًِ( 9)ثِ تؼذاد  8931ضشیک ًوَدُ است. هجوَػبً دس جشیبى سبل 

غتَ دس تْیِ، تشتیت ٍ ضشیک سبصی توبم گضاسضبت ثِ اسبس طشصاالؼول هَجَد گضاسضذّی هتؼْذ هؼبسف ٍلسَالی ج

 هیجبضذ.

 فیػذ سا پَسُ هیکٌذ ایي پب ثٌذی هؼلویي دس سًٍذ آهَصش هَحش  ٪33هؼلویي ّویطِ پبثٌذ ثِ ٍظیفِ ثَدُ حبضشی آًْب

 ًوبیٌذ .  ثبػج ضذُ است کِ پالى دسسی تشتیت ضذُ سا تطجیقٍٍاقغ گشدیذُ است 
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  گشدیذُ کِ ثب تشتیت آى پطشفت چطوگیشی دس سًٍذ تذسیس ٍ کبس ّبی داسی ثْجَد تشتیت  پالى (8) 8931دسسبل

 .ثِ ٍجَد اهذُ استهکبتت 

 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  :0 جذٍل

 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ پیطشفت ّب/ دستآٍسدّب اًحشاف

 % 41 90808 32000 
اص طشف سیبست ٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ  دسسی تؼذاد کتت

تَصیغ گشدیذُ است. هؼبسف  ثشای ٍلسَالی  

1 

%41 90808 32000 
هؼلن کِ اص طشف ٍلسَالی ثِ تؼذاد کتت ٍ کتت سٌّوبیی 

 هکبتت تَصیغ گشدیذُ است

2 

0 0 0 
ُ 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 

4 

تذٍیش ضذُ تؼذاد ثشًبهِ ّبی آهَصضی 0 0 0  5 دس هحتَیبت هضوَى 

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

 ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ.

6 

 تؼذاد دفؼبت ثبصدیذ اص سطح هکتت ثشای حوبیت هؼلوبى 4 4 3
7 

%93  93 33 
دسهکبتت کِ فشغت ّبی سٌّوبیی   تؼذاد هؼلوبى هَجَد

(آصهبیطی دس هکتت) ٍاستقبی ظشفیت ثشای ضبى فشاّن  گشدیذُ  

8 

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

(SMT) اضتشاک ًوَدُ اًذ 

9 

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

دیذُ اًذ خص ّبی سَاد آهَصی، آهَصش سیبضی سا دس ث  

11 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

زا ًسجت ػذم ْة دس ایي سبل دس هقبیسِ اص پالى ثِ دلیل )کوجَد( کتت دسسیبست اًحشاف ٍجَد داضتِ است. لبجلذ کت(89892)ثِ تؼذاد .8

دسسی دس هکبتت ایي ٍلسَالی طَسیکِ پالى گشدیذُ ثَد خَة تَصیغ ٍ ًجَد سیت ّبی هکول ًػبة تؼلیوی ٍ سٌّوَد ّبی آى کیفیت 

 ًجَدُ است. ّوچٌبى ثِ خبطش ًجَد  کتت سٌّوبی هؼلن دس سبل جبسی کتت سٌّوب تَصیغ ًگشدیذُ است.

گشدیذُ تب یکی اص دالیل ػذم اًتقبل ثِ هَقغ ٍ هػَى کتت الی حَصُ ّبی تؼلیوی دس توبم هکبتت هطکل تشاًسپَست است ٍایي اهش ثبػج  .1

ّن اًتقبل غیشهؼیبسی اى  کتت هَسد ضشٍست ٍتذاسک دیذُ ضذُ ضبگشداى ٍ هؼلویي ثِ هَقغ دساختیبس ضبگشداى ٍ هؼلویي قشاس ًگیشد ٍ یب

 ثبػج استْالک ضذى صٍد ٌّگبم کتت دسسی گشدد است.

 سجت کِ است ًگشدیذُ تَصیغ ٍلسَالی هؼبسف ثِ  هؼلن سٌّوب  کتت ٍالیت هؼبسف سیبست دس هؼلن سٌّوبیی کتت هَجَدیت ػذم ًسجت ثِ .9

 ثِ ٍلسَالی هؼبسف ،آهشیت هیکٌذ تذسیس سضتِ خالف کِ هؼلویي ثشای ثخػَظ است گشدیذُ تذسیس سًٍذ دس هؼلویي ثشای هطکالت

 سٌّوبی کتت دسیبفت ػذم ثخبطش  پیذاکٌٌذ دستشسی سٌّوب کتت ثِ هؼلویي تب داضتِ ضشٍست هؼلن سٌّوبیی ةبکت جلذ(  1333) تؼذاد

 .است ضذُ هحشٍمهؼلن  سٌّوب کتت اص هؼلن تي( 83)تؼذاد هؼلن

 هذیشاى ،هؼلویي ٍ پشسًَل هکبتت آهَصش دادُ ًطذُ است.م تذٍیش ثشًبهِ ّبی آهَصضی ثشای ثخبطش ػذ  8931طی سبل  .4

 

هعبسف سیبستبشای  پیطٌْبدات  

 

 

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

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

یت سا ثشای کبسهٌذاى هؼبسف ٍ هذیشاى هکبتت ایي ٍلسَالی اص هقبم هحتشم سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی تَقغ هیشٍد تب ثشًبهِ ّبی استقبی ظشف .1

 ّوبٌّگی ٍ تذٍیش ًوبیذ.

 . چَکی تخشیت ضذ ّوکبسی فشهبیٌذ ٍ دسقسوت تشهین هیض .9

 

هعبسف ٍصاستپیطٌْبدات بشای   

 

 ثشای سیبست هؼبسف سٌّوَدّبی آى  ٍاسسبل کتت دسسی  .8

هؼبسف ایي ٍلسَالی دس ثخص ّبی پالى گزاسی، گضاسضذّی ٍ ّوبٌّگی ثِ هٌظَس کبسهٌذاى ،هؼلویيتذٍیش ثشًبهِ ّبی استقبی ظشفیت ثشای  .1

 .دس هکبتت ثْجَد کیفیت پشٍسِ ّبی اداسی
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 دستشسی هتَاصى-2

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

  دختشاى دس کطَسبضسگسبالى بخػَظ صًبى ٍ 

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

 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ پیطشفت ّب/ دستآٍسدّب اًحشاف

 8 تؼذاد جذیذ الطوَالى )رکَس( 400 909 24٪

 2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًبث( 230 208 19٪

هکبتت جذیذ التبسیس)رکَس(تؼذاد  0 0 0  9 

 4 سیس اًبثأتؼذاد هکبتت جذیذ الت 0 0 1

 3 سیس هختلطأتؼذاد هکبتت جذیذ الت 0 0 1

 6 تؼذاد هکبتت کِ جذیذاً اػوبس ضذُ 0 0 1

 7 تؼذاد غٌَف اضبفِ کِ جذیذ اػوبس گشدیذُ است  20 4 80٪

گشدیذُ استتشهیوتؼذاد هکبتت کِ  0 0 0  8 

هکبتت کِ دیَاسّبی احبطِ خَیص سا اػوبس ًوَدُ است.تؼذاد  0 0 00  9 

دسهکبتت  تؼذاد چبُ ّبی آة حفش ضذُ 0 0 0  80 

دس هکبتت  تؼذاد تطٌبة ّبی سبختِ ضذُ 0 0 0  88 

ثذست آٍسدُ استکوکی  تؼذاد هکبتت کِ ٍجَُ 0 0 0  82 

)رکَس( تبسیس ضذُ تسشیؼی آهَصشغٌَف تؼذاد  0 0 0  89 

تبسیس ضذُ)اًبث( یآهَصش سشیؼغٌَف تؼذاد  0 0 0  84 

0 
حجت ًبم ًوَدُ  یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضبگشداى کِ دس  0 0

)رکَس( اًذ  

83 

0 
حجت ًبم ًوَدُ  یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضبگشداى کِ دس  0 0

)اًبث( اًذ  

86 

 87 تبسیس ضذُ )رکَس( (CBE) هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد  0 0 0

 88 تبسیس ضذُ )اًبث( (CBE) هحلیآهَصش  غٌَفتؼذاد  0 0 0

0 
) ضبهل ضذُ اًذ  هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد ضبگشداى کِ دس  0 0

 رکَس(

89 

0 
هحلی حجت ًبم ًوَدُ  غٌَف آهَصشتؼذاد ضبگشداى کِ دس  0 0

) اًبث( اًذ  

20 

)هشد( هحلیغٌَف تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای  0 0 0  28 

)صى( هحلیغٌَف تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای  0 0 0  22 

هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ  آهَصش تؼذاد غٌَف 0 0 0 29 
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 ضذُ است

0 
غٌَف هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ  ضبگشداى تؼذاد 0 0

 ضذُ است

24 

 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 غیش سسوی ٍ ٍضؼیت اقتػبدی هشدم ٍلسَالی ّیچ ًَع ٍجَُ کوکی اصطشف کذام ًْبد ثخبطش ًجَد ثَدجِ دس سیبست هؼبسف ٍ ضؼیف ثَدى .8

 سسوی تَصیغ ًگشدیذُ است .

(تي ضبگشد اص  711هکبتت رکَس،اًبث ٍهختلط جذیذ تبسیس ًگشدیذُ است کِ ثِ تؼذاد )  ،ثخبطش کوجَد ثست 0998دس سبل  .1

 .  تؼلین هحشٍم ضذُ است

ثخص اػوبس هکبتت، تشهین ،اػوبسهجشص،حفش چبُ آة آضبهیذًی ٍ اػوبس احبطِ  )ًگشفتي دسپالى( ًٍباهٌی دسثخبطش ػذم سْویِ  8931طی سبل  .9

 .گشداى هطکالت صیبد سا ثِ ثبس آٍسدُ استاص ضب تي(  133کِ ثشای )  پطشفت ٍجَد ًذاسد

 غَست ًگشفتِ است.طشفت یثِ خبطش ػذم ضشٍست دسایي ٍلسَالی دس ثخص تبسیس غٌَف هحلی ٍتسشیؼی پ 8931طی سبل .4

طشفت غَست ًگشفتِ یتسشیؼی دس ثخص استخذام هؼلویي ٍجزة ضبگشداى پ هحلی ٍ آهَصش ثخبطش ػذم تبسیس غٌَف 8931طی سبل  .4

 است.

 طشفت غَست ًگشفتِ است.یضبگشداى ثِ هکبتت اسبسی پ ثخبطش ًجَد غٌَف هحلی دس ثخص اًتقبل غٌَف هحلی ٍ 8931دسسبل جبسی  .3

 

 هعبسف ٍالیت:سیبست پیطٌْبدات بشای 

 .  ثِ هکبتت ّبی آة آضبهیذًیُ حفشچب .8

 اػوبس دیَاس احبطِ هکبتت کِ فبقذ احبطِ است. .1

 

 هعبسف:ٍصاست پیطٌْبدات بشای 

 ٍاػوبستؼویشات هکبتت . اسسبل ثَدجِ ثشای حفشچبُ آة  .1

 اضبفِ ًوَدى هؼبش هؼلویي ٍکبسهٌذاى .2

 تضئیذ ثست ثِ تطکیل ٍلسَالی .  .9

 

 

 

 

 

 



10 
 

 هذیشیت ضفبف ٍ هَثش-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
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 8 تؼذاد هکبتت کِ ًظبست گشدیذُ است 93 93 1

%55  2 تؼذاد گضاسش ّبی ًظبستی کِ تشتیت ٍ اسایِ ضذُ است 4 9 

1 0 0 
تؼذاد هؼلوبى کِ دسیک هکتت یب هکبتت ًضدیک تَظیف گشدیذُ 

 است
9 

 4 تؼذاد هؼلوبى تَظیف ضذُ ثِ اسبس هسلکی هضوَى 0 0 1

%011  3 تؼذاد هؼلوبى کِ جذیذ استخذام ضذُ است)هشد( 83 0 

%011  6 تؼذاد هؼلوبى کِ جذیذ استخذام ضذُ است)صى( 80 0 

%0  99%  800% هؼلوبىفیػذی حبضشی    7 

%011  8 تؼذاد ضَساّبی اداسی هکبتت جذیذ تبسیس ضذُ 3 0 

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

%011  80 تؼذاد آػضبی آهَصش دیذُ ضَساّبی هکبتت 83 0 

%011  0 4 
تؼذاد ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ کِ اص طشیق ضَساّب، هسبجذ، 

ثشگضاس ضذُ استجلسبت ػوَهی  ٍ قشیِ ّب   
88 
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.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

ٍ هؼلویي  هضوَى ، ثِ اسبس هسلکلویي دس هکبتت تضدیکثخص استخذام هؼ ایي ٍلسَالی دس ثِ خبطش ًجَد ثست دس 8931دسسبل  .8

 .غَست ًگشفتِ استطشفت یجذیذ پ

ٍلی ًیبص است ثشای ثلٌذ ثشدى ّب دادُ ًطذُ است  آهَصش ثِ اػضبی ضَسا 8931دسسبل جبسی ثخبطش ًجَد ثَدجِ هطخع دس ایي هَسد   .1

( تي اػضبی ضَسا اداسی   14دسایي ٍلسَالی ثِ تؼذاد )  ػذم تذٍیش ایي ثشًبهِ .ظشفیت اػضبی ضَساّب فشغت ّبی آهَصضی فشاّن ضَد 

 .هکبتت اص آهَصش هحشٍم هبًذُ است

ثشگضاس ًطذُ  ثِ ًسجت هطکالت اهٌیتی  طشیق ضَساّب، هسبجذ، جلسبت ػوَهی  ٍ قشیِ ّبآگبّی ػبهِ اص  ثشًبهِ ّبی 8998دس سبل  .9

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

 

 پیطٌْبدات بشای ٍصاست هعبسف:

 

ثشای  ُاص هقبم هحتشم سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی دسخَاست هیگشدد تب دس ثخص اصدیبد تطکیل، تْیِ الثشتَاس ّبی سبیٌس ٍسبختي سشپٌب .1

 هکبتت ثذٍى تؼویش تَجِ جذی ًوبیذ. 
 ّب استخذام هؼلویي هسلکی ٍآهَصش اػضبی ضَسا .1

 

 

 پیطٌْبدات بشای ٍصاست هعبسف:

 ضبهل پالى سبل ایٌذُ ًوبیذ. پیطٌْبد هیگشدد تب دس ثخص اصدیبد تطکیل، ٍحفش چبُ ّبی آة آضبهیذًی تَجِ ًوَدُ ٍثِ هقبم هحتشم ٍصاست هؼبسف 

 

 

 

 


