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 ٍلسَالی هؼلَهبت دس هَسد

 ٍلسَالیًبم  سضیذاى

 دس ٍلسَالی جٌسیتثِ اسبس  ت تؼلیوبت ػوَهیتؼذاد هکبت الف.

 رکَس هکبتتتؼذاد  2

 اًبث هکبتتتؼذاد  7

 تؼذاد هکبتیت هختلط 3

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس دٍسُ تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد هکبتت ة.

 ئیِتؼذاد هکبتت دٍسُ اثتذا 2

 تؼذاد هکبتت دٍسُ هتَسطِ  2

  لیسِتؼذاد هکبتت  9

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس جٌذس تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد ضبگشداى ج. 

 تؼذاد ضبگشداى رکَس 3570

 تؼذاد ضبگشداى اًبث 753

 ثِ اسبس جٌسیت غیشحبضش دایوید. تؼذاد هجوَع ضبگشداى 

 رکَس غیش حبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى  197

 اًبث  غیشحبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى 93

 فیبئیهؼلَهبت جغشار. 

 تؼذاد قشیِ ّبی ًضدیک ثِ ٍلسَالی 03

 قشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد  72

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هکبتت  3

 دالیل هسذٍد ضذى هکبتت  3

 هؼلوبى ٍ ضبگشداى هکبتت هسذٍد ضذٍُضؼیت  3

 هکبتت سا تْذیذ کشدُ ثبضذتؼذاد حبدثبت اهٌیتی کِ تبسیسبت  3

 

 

 

 

 



 

5 
 

 خالغِ اجشاؤت

 . است ٍلسَالیکیفیت ٍ هشتجط ثَدى کِ ضبهل دستأٍسدّبی توبم هکبتت  ػشغِآٍسدّبی کلیذی دس دست .1

  ب دسسی اص سیاست هؼاسف تذست آٍسدُ است  ا(جلذکت80311تِ تؼذاد) سضیذاىاهشیت هؼاسف ٍلسَالی  8943طی سال

( تي ضاگشد تِ کتة دسسی دستشسی حاغل ًوَدًذ کِ  3723. کِ تا تَصیغ آى تِ تؼذاد ) ٍتِ هکاتة تَصیغ گشدیذُ است

  .احش هخثت دس سًٍذ تذسیس ضاگشداى داضتِ است

  (جلذکتة سٌّوا اص سیاست هؼاسف تذست آٍسدُ است  ٍتِ 262تِ تؼذاد) سضیذاىطی سال جاسی اهشیت هؼاسف ٍلسَالی

( تي هؼلن تِ کتة سٌّوا دستشسی حاغل ًوَدًذ کِ احش  83تَصیغ آى تِ تؼذاد )کِ تا  هؼلویي تَصیغ گشدیذُ است .

 .هخثت دس سًٍذ تذسیس ضاگشداى داضتِ است 

  هؼلواى  آهَصش دیذُ دس تشًاهِ استقاء ظشفیت تؼذاد 8943طی سال(TTC)  ساُ اًذاصی ایي  (تي هیثاضذ8)آهَصش هضوًَی

 . اضتشاک کٌٌذُ گاى گشدیذُ است. هػوًَی تشًاهِ ّا سثة تلٌذ سفتي هْاست ّای

 .(تي تَدُ کِ اضتشاک کٌٌذُ 81تؼذاد هؼلواى آهَصش دیذُ دس هحتَیات هضوَى اص طشف هَسسِ ًاٍسی ) 89434دسسال

کِ سثة استقای ظشفیت هؼلواى ایي ٍلسَالی گشدیذُ گاى دس تخص هضاهیي سایٌس ٍ اجتواػیات آهَصش دیذُ است.

 است.

 ( تاس اص سطح هکاتة تاصدیذ غَست گشفتِ است کِ هطکالت هَجَد تشسسی ٍ تشای حل 4)  8998سسال تشای حوایت اص هؼلواى د

  .آى ّذایت ّای الصم اسایِ گشدیذُ است

 . است ٍلسَالیدستشسی هتَاصى کِ ضبهل توبم دستأٍسدّبی هکبتت  ػشغِدستأٍسدّبی کلیذی دس  .2

  کِ تا  تِ هکاتة جزب گشدیذُ است تي اًاث 81ٍ تِ تؼذاد) رکَس( تي ضاگشداى جذیذ الطوَل 009تِ تؼذا) 8943دسسال

( تي رکَس ٍ 3570)لِ ( تي هیشسذکِ اص آى جو3732ایي ٍلسَالی تِ ) تؼلیوات ػوَهی جزب ایي ضاگشد هجوَػِ ضاگشداى

  ( تي اًاث هیثاضذ.153تِ تؼذاد)

 هشثَطِ. ٍلسَالیهذیشیت هَثش ٍ ضفبف دس  ػشغِدستأٍسدّبی کلیذی دس  3

  ( تاب هکتة تَسط اػضای ًظاست تؼلیوی هَسد تشسسی ٍ تاصدیذ قشاس 6هجوَػاً تِ تؼذاد ) 8943الی اخیش سال هالی

گشفتِ است کِ سثة تلٌذ سفتي کیفیت تؼلیوی دس توام ضؼثِ ّای دسسی گشدیذُ ٍ توام هؼلویي ٍ ضاگشداى تِ ٍقت 

 هؼیٌِ دس غٌَف دسسی حاضش هیثاضٌذ. 

  اسسال ًوَدُ  گضاسش تطَس ستغ ٍاس تِ آهشیت ًظاست تؼلیوی (8)اسف ٍلسَالی سضیذاى تِ تؼذاد آهشیت هؼ 8943طی سال

 .طشصالؼول گضاسسات هتْذ تَدُ ااست آهشیت هؼاسف ٍلسَالی تشای اسایِ گضاسضات هطاتق ت

  (تِ تؼذاد8943دسجشیاى سال هالی )(83) تاال سفتي تي هؼلویي تِ اساس هسلکی هضوَى تَظیف ضذُ است کِ تاػت

 کیفیت  تذسیس دس هکاتة گشدیذُ است  .

  فیػذ سا پَسُ هیکٌذ ایي پا تٌذی هؼلویي دس سًٍذ آهَصش هَحش  ٪43هؼلویي ّویطِ پاتٌذ تِ ٍظیفِ تَدُ حاضشی آًْا

 تطثیق ًوایٌذ . تِ ٍقت صهاى هؼیي آى  تاػج ضذُ است کِ پالى دسسی تشتیة ضذُ سا  ،ٍٍاقغ گشدیذُ است
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  پالى تْثَد تشای هکاتة ایي ٍلسَالی تشتیة ضذُ است کِ تا تشتیة ایي پالى توام کاسی ّای اداسی ٍ  8دسسال جاسی

 .پطشفت صیاد داضتِ است هکاتة تذسیسی

 پالى استشاتژیک سَم  ّبی ػشغِ پیطشفت ّب ٍ دستأٍسدّب ثِ اسبس

 کیفیت ٍ هشتجط ثَدى .1

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

سبلن، سضیذ، هسئَلیت پزیش ٍ هَلذ هی ثبضذ ٍ اٍ سا ثشای سْن گیشی ٍ هطبسکت هؤثش دس سًٍذ تإهیي سفبُ اجتوبػی آهبدُ سبختِ 

 ٍ ثیي الوللی هجْض هی ًوبیذ.  ٍ ثشای اضتغبل هػئَى ٍ پبیذاس دس ثبصاسّبی داخلی 

 کیفیت ٍ هشتثط تَدى ًطاى هی دّذ. ػشغٍِ پیطشفت ّا سا، دس ضاخع ّای پالى ضذُ  :0 جذٍل

 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ پیطشفت ّب/ دستأٍسدّب اًحشاف

22% 15062 19374 

تؼذاد کتت دسسی ٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ اص 

تَصیغ گشدیذُ طشف سیبست هؼبسف  ثشای ٍلسَالی 

 است.
8 

22% 15062 19374 
تؼذاد کتت ٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ اص طشف 

 ٍلسَالی ثِ هکبتت تَصیغ گشدیذُ است
2 

811% 0 12 
تؼذاد هؼلوبى/ سٌّوب ٍ ًظبست کٌٌذُ گبى آهَصش 

جذیذ هَاد آهَصضیدیذُ ثشای استفبدُ اص   
9 

11% 8 10 
 (TTC)تؼذاد هؼلوبى کِ دس ثشًبهِ استقبء ظشفیت

 دیذُ اًذ.آهَصش هضوًَی 
4 

88% 12 14 
دس  تؼذاد ثشًبهِ ّبی آهَصضی تذٍیش ضذُ

 هحتَیبت هضوَى
5 

811% 0 6 
تؼذاد هذیشاى هکبتت کِ ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی 

 هؼلوبى، ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ.
6 

0 4 4 
تؼذاد دفؼبت ثبصدیذ اص سطح هکتت ثشای حوبیت 

 هؼلوبى
7 

811% 0 16 

تؼذاد هؼلوبى هَجَد دسهکبتت کِ فشغت ّبی 

سٌّوبیی  ٍاستقبی ظشفیت ثشای ضبى فشاّن  

 گشدیذُ )آصهبیطی دس هکتت(
8 

0 0 0 
تؼذاد اداسُ هذیشاى  ٍ پشسًَل هکبتت کِ دس ثشًبهِ 

 اضتشاک ًوَدُ اًذ( SMTّبی )
9 

0 0 0 

کِ دسٍس  ۶الی  ۳تؼذاد هؼلوبى ثیي غٌَف 

تذسیس سا دس ثخص ّبی سَاد آهَصی، سٌّوبیی 

 آهَصش سیبضی  دیذُ اًذ
81 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات ۲جذٍل 

( جلد 99481به خاطر کمبود کتب درسی درریاست معارف به تعداد ) 8943دس جشیاى سال هالی آهشیت هؼاسف سضیذاى  .8

برای شاگردان گردیده است وروند تدریس ی مواصلت نکرده است که باعث مشکالت لب پیشنهادی متباقی به این ولسوااتک
 را مختل ساخته است.

ایي اهش تاػج  یکی اص دالیل ػذم اًتقال تِ هَقغ ٍ هػَى کتة الی حَصُ ّای تؼلیوی دس توام هکاتة هطکل تشاًسپَست است ٍ .1

ّن  ضذُ ضاگشداى ٍ هؼلویي تِ هَقغ دساختیاس ضاگشداى ٍ هؼلویي قشاس ًگیشد ٍ یا  تذاسک دیذُ ُ تا کتة هَسد ضشٍست ٍگشدیذ

 .هیگشدد هؼیاسی اى تاػج استْالک ضذى صٍد ٌّگام کتة دسسی  اًتقال غیش

جذیذ تخاطش ػذم تذٍیش  هَاد آهَصضیآهَصش دیذُ دس هَسد استفادُ اص کٌٌذُ گاى  تؼذاد هؼلواى/ سشهؼلواى ٍ ًظاس 8943دسسال  .9

 ( اص آهَصش هحشٍم ضذُ است.82طشفت ًذاسدکِ تِ تؼذاد )یایي تشًاهِ پ

  طشفتیپتؼذاد هذیشاى هکاتة کِ تشای حوایت ٍ سٌّوایی هؼلواى، تشًاهِ ّای آهَصضی تخاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ آهَصضی   8998دسسال  .8

 .(تي اص آهَصش هحشٍم ضذُ است 6) غَست ًگشفتِ است کِ

استقای ظشفیت تشای ضاى  تؼذاد هؼلواى هَجَد دسهکاتة کِ فشغت ّای سٌّوایی  ٍتخاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ ّای آهَصضی  8998طی سال  .0

  .( تي هؼلن اص آهَصش هحشٍم ضذُ است16ٍتؼتذاد ) پطشفت ٍجَد ًذاسد )آصهایطی دس هکتة( .فشاّن  گشدیذُ

ٍ قشاس ًگشفتِ اًذ  تحت آهَصش () تشیٌیٌگ هذیشیت هکتةهذیشاى هکاتة تخاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ ّای آهَصضی،  8998طی سال  .1

 .آهَصش هحشٍم ضذُ است اص ( تي هذیش4تؼتذاد) 

دسٍس سٌّوایی تذسیس دستخص ّای 1الی 9تخاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ سَاد آهَصی آهَصش سیاضی ّیچ هؼلن تیي غٌَف  .2

 ..( تي هؼلن اص آهَصش هحشٍم هاًذُ است   8سَادآهَصی آهَصش سیاضی آهَصش ًذیذُ است کِ تا ػذم تذٍیش ایي تشًاهِ تِ تؼذاد ) 

ػذم تذٍیش تشًاهِ ّای اهَصضی تشای آهشیي هکاتة ٍ اػضای ضَسا ّا اص جولِ هطکالت است کِ سثة هطکالت  دس تخص استقای  .3

  ضذُ است.  شفیتظ

 

هؼبسف سیبستثشای  پیطٌْبدات  

دس تخص ّای هختلف تخػَظ دس تخص حوایت اص هؼلواى، تا هذیشاى فشغت ّای استقای ظشفیت تشای هؼلواى هکاتة فشاّن ساختي 

. هْاست ّای سّثش ٍ حوایت سا کسة ًوایذ  
 

هؼبسف ٍصاستپیطٌْبدات ثشای   

 .هحتَیات هضوَى تخػَظ دایشًوَدى تشًاهِ ّای آهَصضی دسهَسدتشاُ اًذاختي سویٌاسّای استقای ظشفیت تشای هؼلواى 
 

 

 دستشسی هتَاصى-2

افضایص دستشسی هتَاصى ٍ ّوگبًی ثِ فشغت ّبی تؼلیوی هشتجط، هػئَى ٍ ثبکیفیت ثشای اطفبل، جَاًبى ٍ  ّذف کلی:

  دس کطَسثضسگسبالى ثخػَظ صًبى ٍ دختشاى 
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 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستأٍسدّب
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 8 تؼذاد جذیذ الطوَالى )رکَس( 8111 559 44%

 2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًاث( 51 86 68%

 9 تؼذاد هکاتة جذیذ التاسیس)رکَس( 1 1 0

 4 سیس اًاثأتؼذاد هکاتة جذیذ الت 1 1 1

 5 هختلطسیس أتؼذاد هکاتة جذیذ الت 1 1 1

 6 تؼذاد هکاتة کِ جذیذاً اػواس ضذُ 1 1 1

 7 تؼذاد غٌَف اضافِ کِ جذیذ اػواس گشدیذُ است  1 1 0

گشدیذُ استتشهیوتؼذاد هکاتة کِ  1 1 0  8 

 9 تؼذاد هکاتة کِ دیَاسّای احاطِ خَیص سا اػواس ًوَدُ است. 4 1 100%

دسهکاتة  تؼذاد چاُ ّای آب حفش ضذُ 7 1 100%  81 

دس هکاتة  تؼذاد تطٌاب ّای ساختِ ضذُ 4 1 100%  88 

تذست آٍسدُ استکوکی  تؼذاد هکاتة کِ ٍجَُ 6 1 100%  82 

 89 تؼذاد غٌَف آهَصش تسشیؼی تاسیس ضذُ )رکَس( 1 1 0%

 84 تؼذاد غٌَف آهَصش سشیؼی تاسیس ضذُ)اًاث( 1 1 0

0 1 1 
ًوَدُ اًذ تؼذاد ضاگشداى کِ دس غٌَف آهَصش تسشیؼی حثت ًام 

 85 )رکَس(

 86 تؼذاد ضاگشداى کِ دس غٌَف آهَصش تسشیؼی حثت ًام ًوَدُ اًذ )اًاث( 1 1 0

 87 تاسیس ضذُ )رکَس( (CBE)تؼذاد غٌَف آهَصش هحلی  1 1 0

 88 تاسیس ضذُ )اًاث( (CBE)تؼذاد غٌَف آهَصش هحلی  1 1 0

اًذ ) رکَس(تؼذاد ضاگشداى کِ دس غٌَف آهَصش هحلی ضاهل ضذُ  1 1 0  89 

 21 تؼذاد ضاگشداى کِ دس غٌَف آهَصش هحلی حثت ًام ًوَدُ اًذ ) اًاث( 1 1 0

 28 تؼذاد هؼلواى استخذام ضذُ تشای غٌَف هحلی )هشد( 1 1 0

 22 تؼذاد هؼلواى استخذام ضذُ تشای غٌَف هحلی )صى( 1 1 0

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

 است
29 

غٌَف هحلی کِ تِ هکاتة اغلی اًتقال دادُ ضذُ است ضاگشداى تؼذاد 1 1 0  24 
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 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 

 غیش سسوی ٍ تخاطش ًثَد تَدجِ دس سیاست هؼاسف ٍ ضؼیف تَدى ٍضؼیت اقتػادی هشدم ٍلسَالی ّیچ ًَع ٍجَُ کوکی اصطشف کذام ًْاد .8

 سسوی تَصیغ ًگشدیذُ است .

(تي ضاگشد اص  611هختلط جذیذ تاسیس ًگشدیذُ است کِ تِ تؼذاد )  تخاطش کوثَد تست هکاتة رکَس،اًاث ٍ 0998دس سال  .1

 . تؼلین هحشٍم ضذُ است

تخص اػواس هکاتة،اػواسغٌَف، تشهین ،اػواسهثشص،حفش چاُ آب  اهٌی دس ًا تخاطش ػذم سْویِ )ًگشفتي دسپالى( ٍ 8943طی سال  .9

 .گشداى هطکالت صیاد سا تِ تاس آٍسدُ استاص ضا تي(  311کِ تشای )  طشفت ٍجَد ًذاسدیحاطِ پآضاهیذًی ٍ اػواس ا

 طشفت غَست ًگشفتِ است.یتسشیؼی پ هحلی ٍ آهَصش ایي ٍلسَالی دس تخص تاسیس غٌَف تِ خاطش ػذم ضشٍست دس 8943طی سال .8

 طشفت غَست ًگشفتِ است.یجزب ضاگشداى پ هؼلویي ٍتسشیؼی دس تخص استخذام  تخاطش ػذم تاسیس غٌَف هحلی ٍ 8943طی سال  .0

 طشفت غَست ًگشفتِ است.یضاگشداى تِ هکاتة اساسی پ تخاطش ًثَد غٌَف هحلی دس تخص اًتقال غٌَف هحلی ٍ 8943دسسال جاسی  .1
 

 سیبست هؼبسف ٍالیت:پیطٌْبدات ثشای 

تؼویشاست ٍ حفش چاُ آب آضاهیذًی ٍ اػواس تطٌاب تشای هکاتة، کِ اص جولِ ضشٍست ّای اساسی دس ایي  (تاب هکتة کِ فاقذ8اػواس احاطِ )

 ٍلسَالی است.  
 

 ٍصاست هؼبسف:پیطٌْبدات ثشای 

 .  تشای تاسیس هکاتة جذیذتطکیل ٍلسَالی  اصدیاد

 تؼویش هیثاضذ .  احاطِ هکاتة فاقذ ٍ اػواستؼویش

 حفشچاُ آب .

 .  تشای هکاتة  اػواستطٌاب
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 هذیشیت ضفبف ٍ هَثش-3

اًکطبف ٍ تقَیِ هذیشیت هؤثش، ضفبف ٍ پبسخگَ ثشای اسایِ ٍ فشاّن آٍسی خذهبت تؼلیوی ثبکیفیت ٍ هتَاصى ثطَس : ّذف کلی

 ضفبف، هقشٍى ثِ غشفِ ٍ هؤثش دس سطح هشکض ٍ ٍالیبت.   

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستأٍسدّب
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

04% 6 7 
 تؼذاد هکاتة کِ ًظاست گشدیذُ است

8 

1 
4 
 4 

استایِ ضذُ تشتیة ٍ اس کِ تؼذاد گضاسش ّای ًظاستی  

2 

0 1 1 

ة یا هکاتة ًضدیک تَظیف تؼذاد هؼلواى کِ دسیک هکت

 9 گشدیذُ است

 تؼذاد هؼلواى تَظیف ضذُ تِ اساس هسلکی هضوَى 56 48 04%
4 

استخذام ضذُ است)هشد(تؼذاد هؼلواى کِ جذیذ  6 1 011%  
5 

استخذام ضذُ است)صى(تؼذاد هؼلواى کِ جذیذ  4 1 011%  
6 

2% 43%  811%  فیػذی حاضشی هؼلواى 
7 

جذیذ تاسیس ضذُ اداسی هکاتة تؼذاد ضَساّای 1 1 1  
8 

 (SIP تْیِ ضذُ تْثَد هکاتة ) تؼذاد پالى ّای 8 8 0
9 

هکاتة   ضَساّایآهَصش دیذُ تؼذاد آػضای  9 1 011%  
81 

011% 1 9 

ضَساّا، هساجذ،  اص طشیقتؼذاد تشًاهِ ّای آگاّی ػاهِ کِ 

 88 جلسات ػوَهی  ٍ قشیِ ّا تشگضاس ضذُ است 
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.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

 :هطکالت

 ًگشفتِ است.طشفت غَست یپ تخص استخذام هؼلویي دس هکاتة ّوجَاس تخاطش ػذم ضشٍست دس 8943طی سال  .8

 طی سال هالی تخاطش کوثَد تست هؼلواى رکَس ٍ اًاث دسایي ٍلسَالی هؼلویي جذیذ استخذام ًگشدیذُ است . .1

 دسسال جاسی تخاطش تکویل ضَساّای هکاتة هَجَد ٍػذم تاسیس هکاتة جذیذ دسایي ٍلسَالی ضَسا جذیذ ایجاد ًطذُ است. .9

ٍلی ًیاص است تشای تلٌذ تشدى آهَصش تِ اػضای ضَساّا دادُ ًطذُ است  8943دسسال جاسی تخاطش ًثَد تَدجِ هطخع دس ایي هَسد   .8

( تي اػضای ضَسا 24ایي ٍلسَالی تِ تؼذاد ) ظشفیت اػضای ضَساّا فشغت ّای آهَصضی فشاّن ضَد تخاطش ػذم تذٍیش ایي تشًاهِ دس

 .اداسی هکاتة اص آهَصش هحشٍم هاًذُ است

ساُ اًذاصی ایي تشًاهِ ّا تشای  آگاّی ػاهِ اص طشیق ضَساّا، هساجذ، جلسات ػوَهی  ٍ قشیِ ّا تشگضاس ًطذُ استتشًاهِ ّای دس سال جاسی  .0

تطَیق ٍتشغیة خاًَادُ ّا تشای اسسال اطفال ضاى تِ هکاتة تِ خػَظ اًاث تیساس هْن ٍضشٍسی است ٍلی تخاطش هطکالت اهٌیتی ایي 

 تشًاهِ تِ ساُ اًذاختِ ًطذُ است.

 

 هؼبسف:سیبست پیطٌْبدات ثشای 

 آهَصش اػضای ضَساّای هکاتة .

.اًاث  ٍ هؼلویي رکَس تقشس  

 

 پیطٌْبدات ثشای ٍصاست هؼبسف:

 تطکیل ٍلسَالی . اصدیاد

 گشدد . هشفَع هؼلن  کوثَدهطکل  اًاث تا ٍ تست تشای هکاتة رکَس اصدیاد

 

 

 

 


