
1 
 

 

 

 

 جوَْری اسالهی افغبًستبى

 ٍسارت هعبرف

 ریبست هعبرف غشًی

 

(   خَاجِ عوزی     )هعبرف ٍلسَالی آهزیت    

 

ًتبیج سبالًِ ٍ پیطزفت  گشارش  

 

 

 

 کیفیت ٍ هزتبط بَدى

 دستزسی هتَاسى

 هذیزیت هؤثز، ضفبف ٍ پبسخگَ

 دوره

 =?79 جدی 1  :از 

 <?79قوس  93  :الی

 



2 
 

 



3 
 

 

 فْزست هٌذرجبت

 4 ....................................................................................................................................... یٍلسَالهؼلَهبت دس هَسد 

 5 ..................................................................................................................................................... خالغِ اجشاأت

 7................................................................... سَم کیپالى استزاتژ یّب عزغِّب ٍ دستآٍردّب بِ اسبس  طزفتیپ

 7 ............................................................................................................................... ..........ٍ هزتبط بَدى تیفی.ک7

 9 ...................................................................................................................... .............................هتَسى یدستزس.2

 11 ...................................................................................................................................... ضفبف ٍ هَحش تیشیهذ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 ٍلسَالی هعلَهبت در هَرد

 ٍلسَالیًبم  خَاجِ عوزی

 دس ٍلسَالی جٌسیتثِ اسبس  ت تؼلیوبت ػوَهیتؼذاد هکبت الف.

 رکَس هکبتت تؼذاد  :

 اًبث هکبتت تؼذاد  9

 تؼذاد هکبتیت هختلط =

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس دٍسُ لیوبت ػوَهی تؼتؼذاد هکبتت ة.

 ئیِتؼذاد هکبتت دٍسُ اثتذا 7

 تؼذاد هکبتت دٍسُ هتَسطِ  ;

  لیسِتؼذاد هکبتت  <

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس جٌذس تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد ضبگشداى د. 

 تؼذاد ضبگشداى رکَس <8:3

 تؼذاد ضبگشداى اًبث ;877

 ثِ اسبس جٌسیت یویغیشحبضش داذاد هجوَع ضبگشداى تؼد. 

 رکَس غیش حبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى  3?>

 اًبث  غیشحبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى ?:;

 فیبئیهؼلَهبت جغشار. 

 تؼذاد قشیِ ّبی ًضدیک ثِ ٍلسَالی <

 قشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد  :9

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هکبتت  3

 ی  هسذٍد ضذى هکبتت دال 3

 هؼلوبى ٍ ضبگشداى هکبتت هسذٍد ضذٍُضؼیت  3

حبدثِ اغببت هزهی ّبٍاى غَرت 9درسبل جبری 

 گزفتِ است 

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

 .ذببضهی  ٍلسَالیم هکبتب کیفیت ٍ هزتبط بَدى کِ ضبهل دستآٍردّبی توب عزغِآٍردّبی کلیذی در دست .1

  ة دسسی اص سیبست هؼبسف ثذست آٍسدُ ب(جلذکت58212 ثِ تؼذاد) خَاجِ ػوشیاهشیت هؼبسف ٍلسَالی  8931طی سبل

( تي ضبگشد ثِ کتت دسسی دستشسی حبغ    52452   ثِ هکبتت تَصیغ گشدیذُ است . کِ ثب تَصیغ آى ثِ تؼذاد ) است  ٍ

 ذسیس ضبگشداى داضتِ است ًوَدًذ کِ احش هخجت دس سًٍذ ت

  هؼلویي  تي اص( 52)ثشای هؼلوبى / سٌّوبًٍظبست کٌٌذگبى ثشای استفبدُ اصهَادآهَصضی جذیذ  ثخص تؼذاد دس 8931دسسبل

ثب ثشگضاسی ایي ثشًبهِ اضتشاک کٌٌذُ گبى هْبست ّبی صیبد ًذاضتِ کِ ثب هَاد آهَصضی جذیذ آضٌبئی  آهَصش دادُ ضذُ است

 .تسا کست ًوَدُ اس

  کِ ثبػت ثْجَد  ( هشتجِ اصتوبم هکبتت ٍلسَالی  ثِ غَست هٌظن ثبصدیذ غَست گشفتِ است52) 8931دسطَل سبل جبسی

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

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

 (تي اًبث دسهکبتت جذیذاً جزة گشدیذُ است541)ثِ تؼذاد رکَس ٍ (تي ضبگشد925ثِ تؼذاد) 8931ى سبل هبلیدسجشیب 

( تي 5182( تي هیشسذکِ اص آى جولِ تؼذاد)4152ایي ٍلسَالی ثِ ) تؼلیوبت ػوَهی  کِ ثب جزة آى هجوَػِ ضبگشداى

سَالی ثْتش ثَدُ ٍ توبم هشدم ایي ٍلسَالی اص اسسبل سًٍذ جزة ضبگشداى دسایي ٍل ( تي اًبث هیجبضذ5882رکَس ٍ تؼذاد)

 .  ذٌهیکٌحوبیت اطفبل ضبى ثِ هکبتت 

  دیَاس احبطِ اػوبس گشدیذُ است ثٌبم لیسِ هختلط حضشت صّشا  ثشای یک ثبة هکبتت دس ایي ٍلسَالی  8931طی سبل

 فضبی هػئَى آهَصضی فشاّن ضذُ است. ضبگشد  (591) کِ ثب اػوبس آى ثشای

 (123)حفش گشدیذُ است کِ ثب حفش آى ثشای( ثبة هکتت 4دس) ( حلقِ چبُ آة آضبهیذًی4تؼذاد ) 8931ل طی سب 

 غحی فشاّن ضذُ است. آضبهیذًی  اة ضبگشد

  دسایي ٍلسَالی اػوبس گشدیذُ است کِ ثب اػوبسآى  کتت ه( ثبة 4)( ثبة تطٌبة ثشای 82ثِ تؼذاد ) 8931طی سبل

 غ گشدیذُ است .هَجَد سف ( ضبگشد123)هطکالت 

 

 هزبَطِ. یٍلسَالهَثز ٍ ضفبف در  تیزیهذ عزغِدر  یذیکل یدستآٍردّب .3

 سی قشاسگشفتِ است کِ ثبػت ًظن ٍ سًظبست ٍ ثش ثبة هکتت تَسط اػضبی ًظبست تؼلیوی هَسد( 82)جوؼبً ثِ تؼذاد

 . دس ػشغِ ّبی هختلف گشدیذُ استثْجَد سًٍذ تذسیس ضبگشداى  ٍدسپلیي  ثیطتش 

  توبم گضاسضبت دسخَاست ضذُ سا ثِ اسبس طشصالؼو   8931دس جشیبى سبل هبلی  هؼبسف ٍلسَالی خَاجِ ػوشیآهشیت

هَجَد گضاسضذّی ٍصاست هؼبسف ثػَست )سثؼَاس.هبَّا ٍسبالًِ ( تشتیت ٍ ثب هقبم سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی ثِ ٍقت 

ذُ است. آهشیت تشتیت گشدی ،( گضاسش 85 )ثِ تؼذاد  8931س جشیبى سبل هؼیٌِ آى ضشیک ًوَدُ است. هجوَػبً د

دس تْیِ، تشتیت ٍ ضشیک سبصی توبم گضاسضبت ثِ اسبس طشصاالؼو  هَجَد گضاسضذّی  هؼبسف ٍلسَالی خَاجِ ػوشی

 .هتؼْذ هیجبضذ
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 ( 4 دسسبل جبسی ثِ تؼذاد ) ٍ یي است کِ ثب استخذام ا گشدیذُایي ٍلسَالی استخذام  ًبث دستي هؼلن ا( 8)تي هؼلن رکَس

دد تب هطک  کوجَد هؼلویي گشاستخذام  دیگش ( هؼلن 92هؼلویي سًٍذ تذسیس ثْجَد یبفتِ ٍلی ًیبص  است کِ ثِ تؼذاد)

 .ددگشثکلی ح  

 فیػذ سا پَسُ هیکٌذ ایي پب ثٌذی هؼلویي دس سًٍذ آهَصش هَحش  ٪32هؼلویي ّویطِ پبثٌذ ثِ ٍظیفِ ثَدُ حبضشی آًْب

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

  گشدیذُ کِ ثب ایجبد آى دس توبم هکبتت ّبی اداسی ایجبد  ثبة هکتت دسایي ٍلسَالی ضَسا( 81)ثشای  8931دسسبل

 .  جلسبت هٌظن ثشای سًٍذ تذسیس ثشگضاس ضذُ است ٍپالًْبی ّبی ثْجَد تشتیت گشدیذُ 

  کِ ثب تشتیت آى پطشفت چطوگیشی دس سًٍذ تذسیس ٍ کبس ّبی داسیگشدیذثْجَد تشتیت  پالى (9) 8931دسسبل ُ 

 .ثِ ٍجَد اهذُ است هکبتت 

  (01دس سبل جبسی )،ساُ  ضذُ استجلسبت ػوَهی  ٍ قشیِ ّب ثشگضاس  ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ اص طشیق ضَساّب، هسبجذ

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

 .تذٍیش ایي ثشًبهِ دسایي ٍلسَالی سجت تطَیق هشدم هح  ثِ خبطش اسسبل اطفبل ضبى ثِ هکبتت ضذُ استٍضشٍسی است 
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 پالى استزاتژیک سَم  ّبی عزغِ پیطزفت ّب ٍ دستآٍردّب بِ اسبس

 کیفیت ٍ هزتبط بَدى .1

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

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

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

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

 اًحزاف
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
 ضوبرُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

54% 20575 47211 
اص طشف ٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ  دسسی تؼذاد کتت

تَصیغ گشدیذُ است. سیبست هؼبسف  ثشای ٍلسَالی  
0 

24% 20575 47211 

هؼلن کِ اص طشف ٍلسَالی تؼذاد کتت ٍ کتت سٌّوبیی 

 2 ثِ هکبتت تَصیغ گشدیذُ است

100% 1 61 

ُ تؼذاد هؼلوبى/ سٌّوب ٍ ًظبست کٌٌذُ گبى آهَصش دیذ

جذیذ هَاد آهَصضیثشای استفبدُ اص   3 

100% 1 21 

 (TTC)تؼذاد هؼلوبى کِ دس ثشًبهِ استقبء ظشفیت

 4 دیذُ اًذ.آهَصش هضوًَی 

100% 1 24 
تذٍیش ضذُ تؼذاد ثشًبهِ ّبی آهَصضی دس هحتَیبت  

 هضوَى
5 

100% 1 05 

تؼذاد هذیشاى هکبتت کِ ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی 

ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ. ،هؼلوبى  6 

33% 21 31 
 تؼذاد دفؼبت ثبصدیذ اص سطح هکتت ثشای حوبیت هؼلوبى

7 

100% 1 05 

دسهکبتت کِ فشغت ّبی سٌّوبیی  تؼذاد هؼلوبى هَجَد

آصهبیطی دس ) ٍاستقبی ظشفیت ثشای ضبى فشاّن  گشدیذُ 

(هکتت  
8 

 9 هکبتت  ٍ پشسًَ   تؼذاد اداسُ هذیشاى 41 1 100%

2 1 1 

کِ دسٍس سٌّوبیی  ۶الی  ۳تؼذاد هؼلوبى ثیي غٌَف 

 خص ّبی سَاد آهَصی، آهَصش سیبضی تذسیس سا دس ث

 دیذُ اًذ
01 
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 کالت ٍ پیطٌْبداتهط 2جذٍل 

 ة ثخبطش کوجَد کتت دس سیبست دسیبفت ًگشدیذُ است.ب( جلذ کت25425ثِ تؼذاد )   .8

گشدیذُ تب کتت یکی اص دالی  ػذم اًتقبل ثِ هَقغ ٍ هػَى کتت الی حَصُ ّبی تؼلیوی دس توبم هکبتت هطک  تشاًسپَست است ٍایي اهش ثبػج  .5

هَسد ضشٍست ٍتذاسک دیذُ ضذُ ضبگشداى ٍ هؼلویي ثِ هَقغ دساختیبس ضبگشداى ٍ هؼلویي قشاس ًگیشد ٍ یبّن اًتقبل غیشهؼیبسی اى ثبػج 

 استْالک ضذى صٍد ٌّگبم کتت دسسی گشدد است.

َصیغ ًگشدیذُ است کِ سجت هطکالت ثشای ثِ ًسجت ػذم هَجَدیت کتت سٌّوبیی هؼلن دس سیبست هؼبسف ٍالیت کتت ثِ هؼبسف ٍلسَالی ت .9

( 8222آهشیت هؼبسف ٍلسَالی ثِ تؼذاد)ّوچٌبى  هؼلویي دس سًٍذ تذسیس گشدیذُ است ثخػَظ ثشای هؼلویي کِ خالف سضتِ تذسیس هیکٌذ ،

( 832هؼلن ثِ تؼذاد)  ة سٌّوبیی هؼلن ضشٍست داضتِ تب هؼلویي ثِ کتت سٌّوب دستشسی پیذاکٌٌذ  ثخبطش ػذم دسیبفت کتت سٌّوبیبجلذ کت

 .هحشٍم ضذُ است هؼلن تي هؼلن اص کتت سٌّوب

جذیذ آهَصش  هَاد آهَصضیثشای استفبدُ اص گبى  هؼلوبى/ سٌّوب ٍ ًظبست کٌٌذُ ثشایثشًبهِ آهَصضی  ػذم تذٍیشثِ خبطش  8931دسسبل جبسی .4

 .(تي اص آهَصش هحشٍم ضذُ است61ثِ تؼذاد )  ٍ دادُ ًطذُ است

طشفت غَست یدیذُ اًذ پآهَصش هضوًَی  (TTC)تؼذاد هؼلوبى کِ دس ثشًبهِ استقبء ظشفیت ثشًبهِ ثِ خبطش ػذم تذٍیش 8931دسسبل جبسی  .2

 .اص آهَصش هحشٍم ضذُ است هؼلن (تي 21ثِ تؼذاد ) ٍ ًگشفتِ است

اص آهَصش  هؼلن (تي24ِ تؼذاد ) ٍث طشفت ًذاسدیدس هحتَیبت هضوَى پ تذٍیش ضذُ ّبی آهَصضیػذم تذٍیش ثشًبهِ ثِ خبطش0398دسسبل جبسی  .1

 .هحشٍم ضذُ است

وَدُ اًذ ٌثشًبهِ تؼذاد هذیشاى هکبتت کِ ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی هؼلوبى، ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا سپشی ً ثِ خبطشػذم تذٍیش 0398طی سبل  .1

 .(تي اص آهَصش هحشٍم ضذُ است05تؼذاد ) کِ 

اص  هؼلن (تي 05ثِ تؼذاد ) ٍ طشفت غَست ًگشفتِ استیدسهکبتت پ تؼذاد هؼلوبى هَجَد ثِ خبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ ثشای 0398طی سبل جبسی  .1

 .آهَصش هحشٍم ضذُ است

اص آهَصش  هذیش (تي41طشفت غَست ًگشفتِ است ٍثِ تؼذاد ) یپ هکبتت ٍ پشسًَ  هذیشاى ثِ خبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ ثشای 0398طی سبل  .3

 هحشٍم ضذُ است.

 

هعبرف ریبستبزای  پیطٌْبدات  

 

 آًْب .  تیظشف یهکبتت جْت استقب هؼلوبى هَجَد یثشا یآهَصض یٌبسّبیسو تذٍیش .8

 هکبتت  .  شاىیهذ یثشا یآهَصض یّب ثشًبهِ شیتذٍ .5

 .یػوش خَاجِ یٍلسَال هؼبسف تیآهش ٍ هسؼَد سلطبى سِیشلیتؼو اػوبس .3

هعبرف ٍسارتپیطٌْبدات بزای   

 هذیشاى هکبتت .  آهَصضی ثشای استقبی ظشفیت هؼلویي ٍ ّبی ثشًبهِ ّب ٍ اختػبظ دادى ثَدجِ جْت تذٍیشسویٌبس
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 دستزسی هتَسى .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. ػشغِطشفت ایي ضبخع ّب دس یپضبخع ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى  خالغۀ :3جذٍل 

 اًحزاف
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
 ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 ضوبرُ

 0 تؼذاد جذیذ الطوَالى )رکَس( 411 312 24%

 2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًبث( 311 247 18%

 3 تؼذاد هکبتت جذیذ التبسیس)رکَس( 0 1 011%

 4 سیس اًبثألتتؼذاد هکبتت جذیذ ا 1 1 1%

 5 سیس هختلطأتؼذاد هکبتت جذیذ الت 1 1 1%

 6 تؼذاد هکبتت کِ جذیذاً اػوبس ضذُ 1 1 1%

011%  7 تؼذاد غٌَف اضبفِ کِ جذیذ اػوبس گشدیذُ است  2 1 

011% گشدیذُ استتشهیوتؼذاد هکبتت کِ  3 1   8 

ت.تؼذاد هکبتت کِ دیَاسّبی احبطِ خَیص سا اػوبس ًوَدُ اس 3 0 67%  9 

دسهکبتت  تؼذاد چبُ ّبی آة حفش ضذُ 02 4 67%  01 

دس هکبتت  تؼذاد تطٌبة ّبی سبختِ ضذُ 31 01 67%  00 

011% ثذست آٍسدُ استکوکی  تؼذاد هکبتت کِ ٍجَُ 0 1   02 

011% )رکَس( تبسیس ضذُ تسشیؼی آهَصشغٌَف تؼذاد  6 1   03 

011% ث(تبسیس ضذُ)اًب یآهَصش سشیؼغٌَف تؼذاد  01 1   04 

011%  
1 211 

 حجت ًبم ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضبگشداى کِ دس 

 )رکَس(
05 

011%  
1 51 

 حجت ًبم ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضبگشداى کِ دس 

 )اًبث(
06 

011%  07 تبسیس ضذُ )رکَس( (CBE) هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد  0 1 

011%  08 تبسیس ضذُ )اًبث( (CBE) هحلیآهَصش  غٌَفتؼذاد  2 1 

011% ) رکَس(ضبه  ضذُ اًذ  هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد ضبگشداى کِ دس  21 1   09 

011%  
1 

)  هحلی حجت ًبم ًوَدُ اًذ غٌَف آهَصشتؼذاد ضبگشداى کِ دس  25

 اًبث(
21 

011% )هشد( هحلیغٌَف تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای  0 1   20 

011% )صى( هحلیغٌَف م ضذُ ثشای تؼذاد هؼلوبى استخذا 0 1   22 

1 
1 

هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ ضذُ  آهَصش تؼذاد غٌَف 1

 است
23 
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011%  
1 

غٌَف هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ ضذُ  ضبگشداى تؼذاد 21

 است

24 

 

 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 ُ کوکی غَست ًگشفتِ است .ثِ ًسجت فقش هشدم ػذم ّوکبسی هَسسبت خیشیِ تب کٌَى کذام ٍجَ .8

 ( تي922طشفت غَست ًگشفتِ است کِ ثِ تؼذاد)یهکبتت رکَس،اًبث ٍهختلط پ ،ثخبطش ًجَد ثست دس ثخص تبسیس 8931طی سبل  .5

 اص آهَصش هحشٍم ضذدُ است.اطفبل 

 طشفت غَست ًگشفتِ است.یپ ٍغٌَفاهٌی دس ایي ٍلسَالی دس ثخص اػوبس هکبتت  دسسبل جبسی ثخبطش ًب .9

طشفت غَست ًگشفتِ یتسشیؼی پ هحلی ٍ آهَصش ثِ خبطش ًجَد ثست دس ایي ٍلسَالی دس ثخص تبسیس غٌَف 8931ل جبسی دسسب .4

 اص آهَصش هحشٍم ضذُ است . اطفبل ( تي532است کِ ثِ تؼذاد)

 طشفت غَست ًگشفتِ است.یثخبطش ًجَد غٌَف هحلی دس ثخص استخذام هؼلویي ٍ جزة ضبگشداى پ 8931طی سبل  .2

طشفت یثِ هکبتت اسبسی پ آى  غٌَف ثخص اًتقبل ضبگشداى ٍ هحلی دس ایي ٍلسَالی دسآهَصش ثخبطش ًجَد غٌَف  8931طی سبل  .1

  غَست ًگشفتِ  است. 
 

 ریبست هعبرف ٍالیت:پیطٌْبدات بزای 

ش چبُ آة اضبهیذًی تَجِ ًوبیذ تب حف ٍ هکبتت احبطِ ، یدسس غٌَف اػوبس هَسد دس تب گشددیه طٌْبدیپ یغضً تیٍال هؼبسف بستیس هحتشم هقبم ثِ

 هطکالت ضبگشداى ح  ٍ هحیط سبلن تؼلیوی ثشای ضبگشداى هْیب گشدد.

 

 ٍسارت هعبرف:پیطٌْبدات بزای 

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

 ًوبیذ .ضبه  پالى سبل آیٌذُ ًوبیذ. خبظ تَجِ ٍ یوکبسّ
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 هذیزیت ضفبف ٍ هَثز-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 ضفبف ٍ هَحش هی  ػشغِطشفت ایي ضبخع ّب دس یٌذُ خالغِ اص ضبخع ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پًطبى دّ: 5-جذٍل

 ثبضذ.

 اًحزاف
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
 ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 ضوبرُ

00%  
 0 تؼذاد هکبتت کِ ًظبست گشدیذُ است 08 04

04%  
02 04 

ایِ ضذُ تشتیت ٍ اس کِ تؼذاد گضاسش ّبی ًظبستی

 است
2 

011%  
1 01 

ت یب هکبتت ًضدیک تؼذاد هؼلوبى کِ دسیک هکت

 تَظیف گشدیذُ است
3 

011%  
1 02 

تؼذاد هؼلوبى تَظیف ضذُ ثِ اسبس هسلکی 

 هضوَى
4 

1%  
4 4 

استخذام ضذُ تؼذاد هؼلوبى کِ جذیذ 

 است)هشد(
5 

1%  
استخذام ضذُ است)صى(تؼذاد هؼلوبى کِ جذیذ  0 0  6 

01%  
91%  011% وبىفیػذی حبضشی هؼل   7 

6%  
جذیذ تبسیس ضذُ اداسی هکبتت تؼذاد ضَساّبی ۶۶ 05  8 

41%  
 9 (SIP تْیِ ضذُ ثْجَد هکبتت ) تؼذاد پالى ّبی 5 3

011%  
هکبتت ضَساّبیآهَصش دیذُ تؼذاد آػضبی  04 1  01 

25%  

05 21 

 اص طشیقتؼذاد ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ کِ 

ضَساّب، هسبجذ، جلسبت ػوَهی  ٍ قشیِ ّب 

اس ضذُ استثشگض  
00 
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.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

 

طشفت غَست یثِ اسبس هسلک هضوَى پ ایي ٍلسَالی دس ثخص استخذام هؼلویي دس هکبتت ًضدیک ٍ ثِ خبطش ًجَد ثست دس 8931طی سبل  .8

 ًگشفتِ است.

 ت.طشفت غَست ًگشفتِ اسیطی سبل جبسی ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ ثشای اػضبی ضَسا اداسی هکبتت پ .5

 پیطٌْبدات بزای ٍسارت هعبرف:

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

 تؼویش تَجِ جذی ًوبیذ. 
  

 پیطٌْبدات بزای ٍسارت هعبرف:

د تب دس ثخص اصدیبد تطکی ،سبختي سشپٌب ٍحفش چبُ ّبی آة آضبهیذًی تَجِ ًوَدُ ٍضبه  پالى سبل ایٌذُ ثِ هقبم هحتشم ٍصاست هؼبسف پیطٌْبد هیگشد

 ًوبیذ.

 

 

 

 


