
1 
 

 

 

 

 جوَْسی اسالهی افغبًستبى

 ٍصاست هعبسف

 سیبست هعبسف غضًی

 

( دُ یک )هعبسف ٍلسَالی آهشیت    

 

ًتبیج سبالًِ ٍ پیطشفت  گضاسش  

 

 

 

 کیفیت ٍ هشتبط بَدى

 دستشسی هتَاصى

 هذیشیت هؤثش، ضفبف ٍ پبسخگَ

 دوره

 7931 جدی 1  :از 

 7931قوس  93  :الی

 

 :الی



2 
 

 



3 
 

 فْشست هٌذسجبت

 4 ................................................................................................................................................... یٍلسَال لیپشٍفا

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

 7 ............................................................. ..اقشا بشًبهِ ٍ سَم کیاستشاتژ پالى یّب عشغِ اسبس بِ طشفتْبٍدستآٍسدّبیپ

 7.................................................................................................................... ..……بَدى ٍهشتبط تیفیک.7

 9 ............................................................................................................................................... هتَاصى یدستشس-2

 11 ........................................................................................................................................ ٍهَحش ضفاف تیشیهذ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 ٍلسَالی هعلَهبت دس هَسد

 ٍلسَالیًام الف .   دُ یک 

 دس ٍلسَالی جٌسیتتِ اساس  ة تؼلیوات ػوَهیتؼذاد هکات .ب 

 رکَس هکاتة تؼذاد  18

 اًاث هکاتةتؼذاد  4

 تؼذاد هکاتیة هختلط 0

 دس ٍلسَالی تِ اساس دٍسُ تؼلیوات ػوَهی تؼذاد هکاتة .د 

 ئیِتؼذاد هکاتة دٍسُ اتتذا 9

 تؼذاد هکاتة دٍسُ هتَسطِ  6

  لیسِتؼذاد هکاتة  7

 دس ٍلسَالی تِ اساس جٌذس تؼلیوات ػوَهی تؼذاد ضاگشداى . د 

 تؼذاد ضاگشداى رکَس 9454

 تؼذاد ضاگشداى اًاث 1192

 تِ اساس جٌسیت غیشحاضش دایویذاد هجوَع ضاگشداى تؼ. ر 

 رکَس غیش حاضش دایوی تؼذاد ضاگشداى  3060

 اًاث  غیشحاضش دایوی تؼذاد ضاگشداى 450

 فیائیهؼلَهات جغشا. س 

 تؼذاد قشیِ ّای ًضدیک تِ ٍلسَالی 10

 قشیِ ّای دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد  54

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت ص . 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هکاتة  0

 دالیل هسذٍد ضذى هکاتة  0

 هسذٍد ضذُهؼلواى ٍ ضاگشداى هکاتة ٍضؼیت  0

حبدثِ اغببت هشهی تَپ دیسی غَست  6بِ تعذاد 

 گشفتِ است .

 تؼذاد حادحات اهٌیتی کِ تاسیسات هکاتة سا تْذیذ کشدُ تاضذ
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 خالغِ اجشاأت

 ببضذیه کیدُ  یٍلسَالتوبم هکبتب  یٍ هشتبط بَدى کِ ضبهل دستآٍسدّب تیفیک عشغِدس یذیکل یآٍسدّب ستد -1

   است لیقشاسر

  تذست آٍسدُ   ٍتِ ٍالیت سی اص سیاست هؼاسف ب دساجلذکت(6000)تِ تؼذاد اهشیت هؼاسف ٍلسَالی دُ یک 1398طی سال

تي ضاگشد تِ کتة دسسی دستشسی حاغل ًوَدًذ کِ احش هخثت ( 2000)است . کِ تا تَصیغ آى تِ تؼذاد  هکاتة تَصیغ ًوَدُ

 .دس سًٍذ تذسیس ضاگشداى داضتِ است 

  تِ هؼلویي تَصیغ ًوَدُ است  تِجلذ کتة سٌّوا سا تذست آٍسدُ ( 50)تِ تؼذادآهشیت هؼاسف ٍلسَالی  1398دسسال

 .هستفیذ ضذُ است سٌّوا هؼلن اص کتة( 30)تؼذاد

  ( 23)تشای( تي هؼلویي هَجَدهکاتة فشغت ّای سٌّوایی ٍاستقایی ظشفیتTTC ُدستخص ّای تجاسب ٍاستفاد)

اصهَادآهَصضی  فشاّن گشدیذُ است کِ ایي فشغت ّا سٌّوایی تاػج تلٌذ سفتي هْاست ّای هؼلویي ٍپیطشفت دسػشغِ ّای 

 تؼلین ٍتشتیِ گشدیذُ است. 

  کِ تاػج تْثَد  غَست گشفتِ استتوام هکاتة ایي ٍلسَالی  اصتاصدیذ  ( تاس9)هؼلواى هکاتة  حوایت اص جْت 8931دسسال

 .   سًٍذ تذسیس گشدیذُ است

 است   لیقشاسر ببضذیه کی دُ یٍلسَالهکبتب  یهتَاصى کِ ضبهل توبم دستآٍسدّب یدستشس عشغِدس  یذیکل یدستآٍسدّب -2

  تي دس هکاتة ایي ٍلسَالی جزب ( 291) رکَس ٍتي ضاگشد جذیذ الطوَل (2131)جوؼاٌ تِ تؼذاد 24:9دسجشیاى سال هالی

تي رکَس ٍ (9454)جولِ تيتي هیشسذ کِ اص ( 10646)ایي ٍلسَالی تِ  ضاگشداىک تاجزب آى هجوَػِ  گشدیذُ است

  افضایص یافتِ استتي اًاث ( 1192)

  ( تي 1۸0)صهیٌِ تحػیل تشای   آىتاسیس گشدیذُ کِ تا تاسیس  تاب هکتة رکَس جذیذ( 2)تِ تؼذاد  24:9دسسال

 فشاّن گشدیذُ است .ضاگشداى 

 تي ضاگشد رکَس دسغٌَف آهَصضی هحلی قثالً ضاهل ضذُ تَد  تِ هکاتة اغلی اًتقال گشدیذُ است . ( 36)تِ تؼذاد 

 . قشاسریل است  هیببضذدُ یک  ٍلسَالیهذیشیت هَثش ٍ ضفبف دس  عشغِدستآٍسدّبی کلیذی دس  -3 .1

  ًظاست تؼلیوی هَسد تشسسی ٍ تاصدیذ قشاس تاب هکتة تَسط اػضای ( 33)هجوَػاً تِ تؼذاد  24:9الی اخیش سال هالی

گشفتِ است کِ تِ احش آى دسکیفیت تؼلین دس توام ضؼثِ ّای دسسی تغیشات سًٍوا گشدیذُ است ٍ توام هؼلویي ٍ 

 ضاگشداى تِ ٍقت هؼیٌِ دس غٌَف دسسی حاضش هیثاضٌذ .

  توام گضاسضات دسخَاست ضذُ سا تِ اساس طشصالؼول هَجَد  24:9آهشیت هؼاسف ٍلسَالی دُ یک  دس جشیاى سال هالی

گضاسضذ ّی ٍصاست هؼاسف تػَست )ستؼَاس( ٍ )هاَّاس ( تشتیة ٍ تا هقام سیاست هؼاسف ٍالیت غضًی تِ ٍقت هؼیٌِ آى 

ضشیک ساصی توام گضاسضات تِ اساس طشصاالؼول هَجَد  آهشیت هؼاسف ٍلسَالی دس تْیِ، تشتیة ٍضشیک ًوَدُ است 

 .تا تخص هشتَطِ ضشیک ضذُ است گضاسش( 26طی سال جاسی ) گضاسضذّی هتؼْذ هیثاضذ
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  فیػذ سا پَسُ هیکٌذ ایي پا تٌذی هؼلویي دس سًٍذ آهَصش هَحش  ٪6:هؼلویي ّویطِ پاتٌذ تِ ٍظیفِ تَدُ حاضشی آًْا

 ِ پالى دسسی تشتیة ضذُ سا تطثیق ًوایٌذ . ٍاقغ گشدیذُ است تاػج ضذُ است ک

 تاب ضَسا هکاتة جذیذاٌ ( 2)اى جولِ  تاب ضَسا تشای هکاتة تاسیس ضَد کِ اص( 6)پالى گشدیذُ تَد تؼذاد  24:9دسسال

پطشفت تِ ٍجَد آهذُ  کِ تا تاسیس آى دس ُتشتیة پالى ّا ٍ ّوکاسی دس تخص تطثیق پالى دسسی تاسیس ضذُ است 

 .  است
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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 ٍ هشتثط تَدى ًطاى هی دّذ. ػشغٍِ پیطشفت ّا سا، دس ضاخع ّای پالى ضذُ  :1 جذٍل

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

79% 0656 83856 
تؼذاد کتة دسسی ٍ کتة سٌّوایی هؼلن کِ اص طشف سیاست هؼاسف  

گشدیذُ است. تشای ٍلسَالی تَصیغ  
8 

79% 0656 83856 
تؼذاد کتة ٍ کتة سٌّوایی هؼلن کِ اص طشف ٍلسَالی تِ هکاتة تَصیغ 

 گشدیذُ است
2 

211% 6 56 
تؼذاد هؼلواى/ سٌّوا ٍ ًظاست کٌٌذُ گاى آهَصش دیذُ تشای استفادُ اص 

جذیذ هَاد آهَصضی  
9 

81% 82 06 
آهَصش هضوًَی  (TTC)تؼذاد هؼلواى کِ دس تشًاهِ استقاء ظشفیت

 دیذُ اًذ.
0 

 5 دس هحتَیات هضوَى تؼذاد تشًاهِ ّای آهَصضی تذٍیش ضذُ 20 6 211%

211% 6 7 
تؼذاد هذیشاى هکاتة کِ تشای حوایت ٍ سٌّوایی هؼلواى، تشًاهِ ّای 

 آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ.
0 

 7 تؼذاد دفؼات تاصدیذ اص سطح هکتة تشای حوایت هؼلواى 9 9 1

211% 6 06 
تؼذاد هؼلواى هَجَد دسهکاتة کِ فشغت ّای سٌّوایی  ٍاستقای 

 ظشفیت تشای ضاى فشاّن  گشدیذُ )آصهایطی دس هکتة(
1 

0 6 6 
( SMTتؼذاد اداسُ هذیشاى  ٍ پشسًَل هکاتة کِ دس تشًاهِ ّای )

 اضتشاک ًوَدُ اًذ
3 

211% 6 7 
دس  کِ دسٍس سٌّوایی تذسیس سا ۶الی  3تؼذاد هؼلواى تیي غٌَف 

 تخص ّای سَاد آهَصی، آهَصش سیاضی  دیذُ اًذ
86 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

 زاْلب سٌّوا کوثَد است اجلذ کت( 211)تؼذاداًحشاف ٍجَد داضتِ است.  کوثَدجلذ کتة دس ایي سال دس هقایسِ اص پالى تِ دلیل  (24111)تؼذاد .2

سٌّوَد ّای آى کیفیت دسسی دس هکاتة ایي ٍلسَالی طَسیکِ پالى گشدیذُ تَد خَب ًثَدُ سیت ّای هکول ًػاب تؼلیوی ٍ کوثَد  ًسثت  تِ 

 است.

ایي اهش تاػج گشدیذُ تا کتة هَسد  یکی اص دالیل ػذم اًتقال تِ هَقغ ٍ هػَى کتة الی حَصُ ّای تؼلیوی دس توام هکاتة هطکل تشاًسپَست است ٍ .3

هؼیاسی اى تاػج استْالک ضذى  ّن اًتقال غیش هَقغ دساختیاس ضاگشداى ٍ هؼلویي قشاس ًگیشد ٍ یا تذاسک دیذُ ضذُ ضاگشداى ٍ هؼلویي تِ ضشٍست ٍ

 است.یذُ صٍد ٌّگام کتة دسسی گشد

ًذیذُ است  آهَصش گاى کٌٌذُ ًظاست ٍ سٌّوا هؼلواى ذیجذ یآهَصض هَاد اص استفادُجْت ،تِ ًسثت ػذم تذٍیش سویٌاس 24:9دسجشیاى سال هالی  .4

( 61جذیذ آهَصش تثیٌٌذ تخاطش ػذم تذٍیش ایي تشًاهِ تِ تؼذاد )  یآهَصض هَاد اص استفادٍُلی ًیاصاست کِ هؼلواى سٌّوا ٍ ًظاست کٌٌذگاى  دسهَسد 

 تي اص آهَصش هحشٍم ضذُ است . 

 .است هاًذُاص آهَصش هحشٍم  هؼلن  تي(20)تؼتذاد  ٍ ّای آهَصضی دس هحتَیات هضوَى دایش ًگشدیذُ است تخاطش ًثَد اهکاًات تشًاهِ 8931دسسال  .5

است ٍلی ًیاص است کِ فشغت ّای گشدیذُ ًاستقای ظشفیت فشاّن  هؼلواى هَجَد هکاتة فشغت ّای سٌّوایی  ٍتشای  8931دسجشیاى سال تؼلیوی  .6

هیطَد ػذم تذٍیش ایي تشًاهِ تِ تؼذاد)   ّای استاداى ا تاػج سضذ استؼذاد هکاتة فشاّن گشدد کِ ایي فشغت ّ ت تشای هؼلواى هَجَد دسیاستقای ظشف

 ( تي هؼلواى اص آهَصش هحشٍم ضذُ است . 06

( تشای اداسُ هذیشاى  ٍ پشسًَل هکاتة تذٍیش ًگشدیذُ است کِ هذیشاى ٍپشسًَل هکاتة دسآى SMTتشًاهِ )،تخاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ  8931دس  سال  .7

 . دفتشداسی ضَد تشًاهِ هتزکشُ دایشضَد ایي تشًاهِ آهَصضی هیتَاًذ تاػج ًظن ٍدسپلیي دس اهَسات اداسُ ٍ ضتشاک ًوایٌذ ٍلی ًیاصضذیذ است کِا 

دسٍس سٌّوایی تذسیس دستخص ّای سَادآهَصی آهَصش سیاضی  7الی  4تخاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ سَاد آهَصی آهَصش سیاضی ّیچ هؼلن تیي غٌَف  .8

 .است  ضذُتي هؼلن اص آهَصش هحشٍم ( 8آهَصش ًذیذُ است کِ تا ػذم تذٍیش ایي تشًاهِ تِ تؼذاد ) 

یی هؼلواى، تشًاهِ ّای آهَصضی غَست ًگشفتِ تشای حوایت ٍ سٌّوا جْتهذیشاى هکاتة تؼذاد  ش ػذم تذٍیش تشًاهِ آهَصضی تخاط 8931دسسال  .9

 . اص آهَصش هحشٍم ضذُ استهذیشاى (تي 7)  است کِ 

 

هعبسف سیبستبشای  پیطٌْبدات  

 ایي هؼاسف پالى اساس تِ آًشا ّای سٌّوَد ٍ دسسی کتة آیٌذُ تؼلیوی سال دس تا هیگشدد پیطٌْاد غضًی ٍالیت هؼاسف سیاست هحتشم هقام تِ . .2

 دّذ . قشاس دسسی کیفیت تْثَد هٌظَس تِ هؼلویي ٍ ضاگشداى دستشس تِ تؼلیوی سال آغاص دس آى هؼیٌِ ٍقت تِ ٍلسَالی

 .خشیذاسی ٍسایل التشاتَاس تشای هکاتة ایي ٍلسَالی .  .2

هعبسف ٍصاستپیطٌْبدات بشای   

 هیگشدد کِ دسساختي تؼویشات هکاتة ٍ کوثَد تطکیل هکاتة ایي ٍلسَالی تَجِ فشهایٌذ .  تِ هقام هحتشم ٍصاست هؼاسف پیطٌْاد .2

 تْیِ ٍسایل ًقلیِ تشای اػضای ًظاست ٍلسَالی . .3
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 دستشسی هتَاصى.2

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

  بخػَظ صًبى ٍ دختشاى دس کطَسبضسگسبالى 

 دستشسی هتَاصى هی تاضذ. ػشغِطشفت ایي ضاخع ّا دس یضاخع ّای پالى ضذُ ٍ هیضاى پ خالغۀ :3جذٍل 

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 8 تؼذاد جذیذ الطوَالى )رکَس( 8296 8626 17%

 2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًاث( 256 816 28%

 9 تؼذاد هکاتة جذیذ التاسیس)رکَس( 5 8 80%

 0 سیس اًاثأتؼذاد هکاتة جذیذ الت 6 6 1

 5 سیس هختلطأتؼذاد هکاتة جذیذ الت 6 6 1

 0 تؼذاد هکاتة کِ جذیذاً اػواس ضذُ 6 6 1

 7 تؼذاد غٌَف اضافِ کِ جذیذ اػواس گشدیذُ است  26 6 100%

است گشدیذُتشهیوتؼذاد هکاتة کِ  80 6 100%  1 

 3 تؼذاد هکاتة کِ دیَاسّای احاطِ خَیص سا اػواس ًوَدُ است. 22 6 100%

دسهکاتة  تؼذاد چاُ ّای آب حفش ضذُ 26 6 100%  86 

دس هکاتة  تؼذاد تطٌاب ّای ساختِ ضذُ 80 6 100%  88 

تذست آٍسدُ استکوکی  تؼذاد هکاتة کِ ٍجَُ 80 6 100%  82 

)رکَس( تاسیس ضذُ تسشیؼی آهَصشغٌَف تؼذاد  5 6 100%  89 

تاسیس ضذُ)اًاث( یآهَصش سشیؼغٌَف تؼذاد  0 6 100%  80 

100% 6 266 
 حثت ًام ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضاگشداى کِ دس 

 )رکَس(
85 

100% 6 856 
 حثت ًام ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضاگشداى کِ دس 

 )اًاث(
80 

 87 تاسیس ضذُ )رکَس( (CBE) هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد  86 6 100%

 81 تاسیس ضذُ )اًاث( (CBE) هحلیآهَصش  غٌَفتؼذاد 6 8 6 100%

%100 0 25 
) ضاهل ضذُ اًذ  هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد ضاگشداى کِ دس 

 رکَس(
83 

1 6 6 
)  هحلی حثت ًام ًوَدُ اًذ غٌَف آهَصشتؼذاد ضاگشداى کِ دس 

 اًاث(
26 
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%211 )هشد( هحلیغٌَف تؼذاد هؼلواى استخذام ضذُ تشای  5 6   28 

%211 )صى( هحلیغٌَف تؼذاد هؼلواى استخذام ضذُ تشای  9 6   22 

1 6 6 
هحلی کِ تِ هکاتة اغلی اًتقال دادُ ضذُ  آهَصش تؼذاد غٌَف

 است

29 

1 25 25 
غٌَف هحلی کِ تِ هکاتة اغلی اًتقال دادُ  ضاگشداى تؼذاد

 ضذُ است

20 

 

 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 

تخص اػواس هکاتة،اػواسغٌَف، تشهین ،اػواسهثشص،حفش چاُ آب آضاهیذًی ٍ  اهٌی دس تخاطش ػذم سْویِ )ًگشفتي دسپالى( ًٍا 24:9طی سال  .2

 . هطکالت صیاد سا تِ تاس آٍسدُ است دگشاص ضا( 511)کِ تشای  طشفت ٍجَد ًذاسدیاػواس احاطِ پ

ایي ٍلسَالی تشای هکاتة جَُ کوکی تَصیغ ًگشدیذُ  سیاست ،فقش هشدم ٍ ػذم ّوکاسی ًْاد ّای خیشُ دس دس تخاطش ًثَد تَدجِ 24:9دسسال  .3

 است.

 . .تاسیس ًگشدیذُ است تِ خاطش ًثَد تست دسایي ٍلسَالی هکاتة اًاث ٍ هختلط  24:9طی سال  .4

 اًاث تاسیس ًگشدیذُ است .  تِ ًسثت ًثَد تَدجِ غٌَف آهَصضی تسشیؼی رکَس ٍ .5

 . دٍ طثقِ جزب ًگشدیذُ است .  ّش ػذم ایجاد غٌَف آهَصضی تسشیؼی ضاگشداى اص .6

 استخذام ًگشدیذُ است .  تطشیؼی اًاث تشای غٌَف آهَصضی هؼلویي رکَس ٍ تستتخاطشًثَد  .7

 

 سیبست هعبسف ٍالیت:پیطٌْبدات بشای 

 ٍ کوثَد تطکیل هکاتة ایي ٍلسَالی تَجِ فشهایٌذ .  هیگشدد کِ دسساختي تؼویشات  دهؼاسف پیطٌْا تِ هقام هحتشم سیاست
 

 

 ٍصاست هعبسف هعبسف:پیطٌْبدات بشای 

 هیگشدد کِ دسساختي تؼویشات هکاتة ٍ کوثَد تطکیل هکاتة ایي ٍلسَالی تَجِ فشهایٌذ . تِ هقام هحتشم ٍصاست هؼاسف پیطٌْاد
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 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 ضفاف ٍ هَحش هی  ػشغِطشفت ایي ضاخع ّا دس یًطاى دٌّذُ خالغِ اص ضاخع ّای پالى ضذُ ٍ هیضاى پ: 5جذٍل

 تاضذ.

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 8 تؼذاد هکاتة کِ ًظاست گشدیذُ است 22 22 1

(88)هاَّاس( 0)ستؼَاس  1 استایِ ضذُ تشتیة ٍ اس کِ تؼذاد گضاسش ّای ًظاستی 85   2 

211% 6 9 
تَظیف گشدیذُ ة یا هکاتة ًضدیک تؼذاد هؼلواى کِ دسیک هکت

 است

9 

 0 تؼذاد هؼلواى تَظیف ضذُ تِ اساس هسلکی هضوَى 85 6 211%

استخذام ضذُ است)هشد(تؼذاد هؼلواى کِ جذیذ  96 6 211%  5 

استخذام ضذُ است)صى(تؼذاد هؼلواى کِ جذیذ  5 6 211%  0 

6% 35%  %111  7 فیػذی حاضشی هؼلواى 

جذیذ تاسیس ضذُ اداسی هکاتة تؼذاد ضَساّای 5 8 91%  1 

 3 (SIP تْیِ ضذُ تْثَد هکاتة ) تؼذاد پالى ّای 8 6 211%

هکاتة   ضَساّایآهَصش دیذُ تؼذاد آػضای  80 6 211%  86 

43% 85 22 
ضَساّا، هساجذ، جلسات  اص طشیقتؼذاد تشًاهِ ّای آگاّی ػاهِ کِ 

 ػوَهی  ٍ قشیِ ّا تشگضاس ضذُ است 

88 
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.ٍ پیطٌْبدات : هطکالت6جذٍل  

 ( تِ سطح ٍلسَالی تشتیة ًطذُ است .SIP)  تْثَد پالىتِ ػلت سْل اًگاسی هسَلیي  24:9دسسال  .2

 .گشدیذُ استًتَظیف ، هؼلویي تِ دیگش هکاتة تِ ًسثت ًثَد هؼلن اضافی دسهکاتة  .3

یذُ است ایي هسلکی هضوَى تَظیف ًگشدتخاطش کوثَد تست ٍکوثَد استاداى هسلکی دس ایي ٍلسَالی هؼلویي تِ اساس  24:9دس سال  .4

 . ( تي هؼلن  ًیاص داسد تا هطکل کوثَد هؼلویي تِ اساس هضوَى سفغ گشدد  26 ٍلسَالی تِ تؼذاد )

 تِ ػلت ًثَد تست خالی هؼلن استخذام ًگشدیذُ است  تٌاء  کوثَد استاد دسهکاتة یک هطکل جذی هیثاضذ  .   .5

ٍلی ًیاص است تشای تلٌذ تشدى آهَصش تِ اػضای ضَساّا دادُ ًطذُ است  24:9دسسال جاسی تخاطش ًثَد تَدجِ هطخع دسایي هَسد  .6

تي اػضای ضَسا اداسی ( 25 شًاهِ دسایي ٍلسَالی تِ تؼذاد )ظشفیت اػضای ضَساّا فشغت ّای آهَصضی فشاّن ضَد تخاطش ػذم تذٍیش ایي ت

 . هکاتة اص آهَصش هحشٍم هاًذُ است

ساُ  است ًطذُقشیِ ّا تشگضاس  دستشًاهِ ّای آگاّی ػاهِ اص طشیق ضَساّا، هساجذ، جلسات ػوَهی   تخاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ ، 8931دس سال  .6

اًذاصی ایي تشًاهِ ّا تشای تطَیق ٍتشغیة خاًَادُ ّا تشای اسسال اطفال ضاى تِ هکاتة تِ خػَظ اًاث تسیاس هْن ٍضشٍسی است کِ دسسال 

   طشفت ًذاسد.یجاسی پ

 پیطٌْبدات بشای ٍصاست هعبسف:

تقشس ٍتَظیف هؼلویي تخػَظ هؼلویي هسلکی ،تشًاهِ ّای آهَصضی تذٍیش،تطکیل تخص اصدیاد هیگشدد تادس تِ هقام هحتشم سیاست  هؼاسف پیطٌْاد

دسخَاست ضذُ  جزب هَاسدتِ  ٍلسَالی دُ یک تَجِ جذی داضتِ تاضٌذ اهیذ است تاافضایص تست ّای ًظاست تؼلیوی  کَسر ّن اصطثقِ اًاث ٍ

 کیفیت هستفیذ ضًَذ . دسٍس تا ضاگشداى اص افضایص پیذاکشدُ ٍ ٍ تشتیِ کیفیت تؼلین

 پیطٌْبدات بشای ٍصاست هعبسف:

 ٍتَظیف هؼلویي تخػَظ هؼلویي هسلکی ّن اصطثقِ اًاث  تقشس ٍ،تطکیل دستخص اصدیاد هیگشدد تا تِ هقام هحتشم ٍصاست جلیلِ هؼاسف پیطٌْاد

ٍ تشتیِ دسخَاست ضذُ کیفیت تؼلین  جزب هَاسدِ ت ک تَجِ جذی داضتِ تاضٌذ اهیذ است تاست ّای ًظاست تؼلیوی ٍلسَالی دُ یافضایص ت رکَس

 کیفیت هستفیذ ضًَذ .  دسٍس تا ضاگشداى اص افضایص پیذاکشدُ ٍ

 

 


