
1 
 

 

 

 

 جوَْسی اسالهی افغبًستبى

 ٍصاست هعبسف

 سیبست هعبسف غضًی

 

( صًخبى )هعبسف ٍلسَالی آهشیت    

 

ًتبیج سبالًِ ٍ پیطشفت  گضاسش  

 

 

 

 کیفیت ٍ هشتبط بَدى

 دستشسی هتَاصى

 هذیشیت هؤثش، ضفبف ٍ پبسخگَ

 دوره

 1397 جدی 1  :از 

 1398قوس  30  :الی

 



2 
 

 



3 
 

 فْشست هٌذسجبت

 4 ................................................................................................................................................... یٍلسَال لیپشٍفب

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

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

 7.................................................................................................................... ..……بَدى ٍهشتبط تیفیک.1

 9 ............................................................................................................................................... هتَاصى یدستشس-۲

 11 ........................................................................................................................................ ٍهَحش فبفض تیشیهذ-۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 ٍلسَالی هعلَهبت دس هَسد

 ٍلسَالیًبم الف:  صًخبى

 دس ٍلسَالی جٌسیتثِ اسبس  ت تؼلیوبت ػوَهیتؼذاد هکبت ة. 

 رکَس هکبتتتؼذاد  11

 اًبث هکبتتتؼذاد  1

 تؼذاد هکبتیت هختلط 1

 دس ٍلسَالی اسبس دٍسُ ثِ تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد هکبتت د. 

 ئیِتؼذاد هکبتت دٍسُ اثتذا 8

 تؼذاد هکبتت دٍسُ هتَسطِ  2

  لیسِتؼذاد هکبتت  1

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس جٌذس تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد ضبگشداى  د.

 تؼذاد ضبگشداى رکَس 4686

 تؼذاد ضبگشداى اًبث 262

 یتثِ اسبس جٌس غیشحبضش دایویذاد هجوَع ضبگشداى تؼ ُ. 

 رکَس غیش حبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى  525

 اًبث  غیشحبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى 34

 فیبئیهؼلَهبت جغشا ٍ. 

 تؼذاد قشیِ ّبی ًضدیک ثِ ٍلسَالی 11

 قشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد  31

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت ص. 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هکبتت  1

 ذى هکبتت دالیل هسذٍد ض 1

 هؼلوبى ٍ ضبگشداى هکبتت هسذٍد ضذٍُضؼیت   1

 تؼذاد حبدحبت اهٌیتی کِ تبسیسبت هکبتت سا تْذیذ کشدُ ثبضذ 1
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 خالغِ اجشاأت

 ببضٌذیه یٍلسَالتوبم هکبتب  یٍ هشتبط بَدى کِ ضبهل دستآٍسدّب تیفیک عشغِدس یذیکل یآٍسدّبدست 1

 .است لیقشاسر

  ة دسسی اص سیبست هؼبسف ثذست آٍسدُ ب(جلذکت84241ثِ تؼذاد) صًخبىهؼبسف ٍلسَالی اهشیت 8931طی سبل جبسی

( تي ضبگشد ثِ کتت دسسی دستشسی حبغل 9333است  ٍثِ هکبتت تَصیغ گشدیذُ است . کِ ثب تَصیغ آى ثِ تؼذاد )

 ًوَدًذ کِ احش هخجت دس سًٍذ تذسیس ضبگشداى داضتِ است 

 هَاد آهَصضیآهَصش دیذُ دس هَسد استفبدُ اص کٌٌذُ گبى  ؼلوبى ٍ ًظبست تؼذاد هؼلوبى/ سشه 8931دسسبل جبسی 

 ( تي هیجبضذ اهب ًیبصاست  سْن ثیطتش ثشای اضتشاک کٌٌذُ گبى ایي ٍلسَالی دس ًظش گشفتِ ضَد.1جذیذ)

 ( تي 2) دس هشاکض تشثیِ هؼلن  ثشًبهِ آهَصضی داًص هضوًَیتؼذاد اضتشاک کٌٌذُ گبى دس  1398 دسسبل جبسی 

افضایص  ثشگضاسی چٌیي ثشًبهِ ّب دس ثلٌذ سفتي هْبست ّبی هؼلوبى احش هخجت داضتِ ٍ ًیبص است تب ایي ثشًبهِ ّب هیجبضذ

 . ًوبیذ 

  کِ اضتشاک کٌٌذُ  آهَصش دیذُ است(تي 2ثؼتذاد )دس هحتَیبت هضوَى  تذٍیش ضذُ ثشًبهِ ّبی آهَصضی 1398دسسبل جبسی

 .است گبى هْبست ّبی صیبد سا کست ًوَدُ

 ثبس غَست گشفتِ  (3) سطح هکتت ثشای حوبیت هؼلوبى دسایي ٍلسَالی ثِ ثبصدیذ ّبی اًجبم ضذُ 1398دسسبل جبسی

 .گشدیذُ است. دس هکبتت کِ سجت ثْجَد ًظن ٍ سًٍذ تذسیساست 

 فیت ثشای ضبى استقبی ظش تؼذاد هؼلوبى هَجَد دسهکبتت کِ فشغت ّبی سٌّوبیی  ٍدسثشًبهِ ّبی آهَصضی  1398طی سبل جبسی

ثب ثشگضاسی اثي ثشًبهِ اضتشاک کٌٌذُ گبى هْبست ّبی صیبد سا کست ًوَدُ  هیجبضذ تي  (3) )آصهبیطی دس هکتت( .فشاّن  گشدیذُ

 ..است

  ( تي اص هذیشاى دسثشًبهِ آهَصضی ثشای هذیشاى هکبتت آهَصش دادُ ضذُ است ثشگضاسی چٌیي 1ثشای ) 1398طی سبل

 . دى هْبست ّبی هذیشیتی ثسیبس هْن ًتیجِ هخجت داضتِ استثشًبهِ ّب ثشای ثلٌذ ثش

 ( هؼلن ثیي غٌَف 9طی سبل جبسی دس ثشًبهِ سَاد آهَصی آهَصش سیبضی )ثخص  دسٍس سٌّوبیی تذسیس دس 6الی  9

 . کِ اضتشاک کٌٌذُ گبى هْبست ّبی صیبد سا کست ًوَدُ است ّبی سَادآهَصی آهَصش سیبضی آهَصش دیذُ است

 لیقشاسر ببضٌذیه یٍلسَالهکبتب  یهتَاصى کِ ضبهل توبم دستآٍسدّب یدستشس عشغِدس  یذیکل یبآٍسدّ دست2

 .است 

 کِ ثب  دسهکبتت جذیذاً جزة گشدیذُ است تي آًبث ( 82) ٍ ثِ تؼذاد رکَس تي ضبگشد( 282) دسجشیبى سبل هبلی ثِ تؼذاد

تي اًبث  (262تي رکَس .ثِ تؼذاد) (4616اص آى جولِ )( تي هیشسذ کِ 4341)جزة آى هجوَػِ ضبگشداى دسایي ٍلسَالی ثِ 

  .افضایص یبفتِ است

  ( تي ضبگشد 433( ثبة هکتت رکَس جذیذاً تبسیس گشدیذُ است کِ ثب تبسیس آى ثشای )8ایي ٍلسَالی ) دس 8931دسسبل

 .فشاّن ضذُ است  تشثیِ صهیٌِ تؼلین
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  ایي غٌَف جزة  ضبگشد دس ( تي 66ثؼتذاد ) ٍ س ضذُتبسی )رکَس(  هحلی آهَصش ف غٌ (2ثِ تؼذاد) 8931دسسبل

 .کِ صهیٌِ تؼلین ٍ تشثیِ سا ثشای ضبگشداى هزکَس فشاّن ًوَدُ است گشدیذُ است

  کِ ثب استخذام آى  اطفبل ضبهل دس غٌَف  ( تي هؼلن دس غٌَف هحلی استخذام گشدیذُ است2ثِ تؼذاد ) 1398طی سبل

 .هحلی سًٍذ تذسیس ًَسهبل داضتِ است

 غٌَف هحلی ثِ هکبتت اسبسی اًتقبل گشدیذُ است. ضبگشد( تي اص 66ثِ تؼذاد) 1398سسبل د 

 :است لیقشاسر صًخبى یٍلسَالهَثش ٍ ضفبف دس  تیشیهذ عشغِدس  یذیکل یدستآٍسدّب3

  . اس ( ثبة هکتت تَسط اػضبی ًظبست تؼلیوی هَسد ثشسسی ٍ ثبصدیذ قش88هجوَػبً ثِ تؼذاد ) 8931الی اخیش سبل هبلی

ٍ توبم هؼلویي ٍ ضبگشداى ثِ ٍقت هؼیٌِ دس غٌَف دسسی  داضتِدس توبم ضؼجِ ّبی دسسی  است کِ احش هخجتگشفتِ 

 حبضش هیجبضٌذ.

  ذکِ ثب استخذام آى سًٍ تخػع هضوَى دس هکبتت دٍثبسُ تَظیف گشدیذُ استاسبس ( هؼلن ثِ 4ثِ تؼذاد) 8931دسسبل 

 .تذسیس ثْجَد یبفتِ است

 سا دس ثست داخل تطکیل  تي اص هؼلن 43ستِ است ثِ تؼذاد سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی تَاً 8931لیوی ثب ضشٍع سبل تؼ

ًوبیذ کِ ثب تقشس هؼلویي هزکَس ًیبصهٌذی هؼلویي دس هکبتت ٍلسَالی صًخبى  هقشساجیش ثِ ّذف سفغ کوجَد هؼلویي 

 .ضًَذ هشفَع گشدیذُ ٍ ضبگشداى اص هضایبی تؼلین ٍ تشثیِ ثػَست ثْتش هستفیذ

  گیشی دس ثخص ططشفت چویپ ( ثَد کِ ثب ایجبد ایي ضَسا ّب2) 8931تؼذاد ضَسا ّبی ایجبد ضذُ اداسی هکبتت دسسبل

 .  آهذُ استثؼول ًظبست اص سًٍذ تذسیس  ّبی ثبصدیذ اص هکبتت ٍ

 الؼول هَجَد توبم گضاسضبت دسخَاست ضذُ سا ثِ اسبس طشص 8931هؼبسف ٍلسَالی صًخبى دس جشیبى سبل هبلی  آهشیت

( تشتیت ٍ ثب هقبم سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی ثِ ٍقت هؼیٌِ آى ،هبَّاس ٍسبالًِگضاسضذّی ٍصاست هؼبسف ثػَست )سثؼَاس.

هؼبسف ٍلسَالی  آهشیت ( گضاسش  تشتیت گشدیذُ است.3ثِ تؼذاد ) 8931ضشیک ًوَدُ است. هجوَػبً دس جشیبى سبل 

 گضاسضبت ثِ اسبس طشصالؼول هَجَد گضاسضذّی هتؼْذ هیجبضذ. صًخبى دس تْیِ، تشتیت ٍ ضشیک سبصی توبم

 ( پالى ثْجَد ثشای ٍلسَالی تشتیت گشدیذُ است8دسسبل جبسی )  کِ ثب تشتیت اى پالى دسسی دسسبل جبسی ثِ ضکل خَة

 . تش تطجیق گشدیذُ است

 ثشگضاس ضذُ است( ثبس2)یِ ّب ضَساّب، هسبجذ، جلسبت ػوَهی  ٍ قش اص طشیقثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ کِ   1398دسسبل  

  ثب ثشگضاسی ایي ثشًبهِ ّب سطح آگبّی هشدم صیبد تش ضذُ ٍػالقوٌذ اسسبل اطفبل ضبى ثِ هکبتت ضذُ است.

  فیػذی ثلٌذ داضتِ توبم هؼلویي ثِ هکبتت  هیجبضذ کِ یک حبضشی هؼلویي ایي ٍلسَالی%99 1398دسسبل جبسی

 ٍجَد ًذاضتِ است.حبضش ثَدُ کذام کوی ٍکبستی دسایي ثخص 
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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:

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

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

 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

93% 14248 35166 
تؼذاد کتت دسسی ٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ اص طشف 

 1 سیبست هؼبسف  ثشای ٍلسَالی تَصیغ گشدیذُ است.

59% 14248 35100 
هؼلن کِ اص طشف  دسسی ٍ سٌّوبی تؼذاد کتت

 ٍلسَالی ثِ هکبتت تَصیغ ضذُ است.
2 

93% 1 2 
آهَصش ذاد هؼلوبى/ سشهؼلوبى ٍ ًظبست چیبى تؼ

جذیذ هَاد آهَصضیُ دس هَسد استفبدُ اص دیذ  
3 

62% 2 6 
دس  تؼذاد هؼلوبى کِ اص آهَصش داًص هضوًَی

 هشاکض تشثیِ هؼلن هستفیذ ضذُ اًذ.
4 

99% 2 3 
دس هحتَیبت تؼذاد ثشًبهِ ّبی آهَصضی تذٍیش ضذُ 

 5 هضوَى دس 

0 6 6 
تؼذاد هذیشاى هکبتت کِ ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی 

ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ. هؼلوبى،  6 

3 3 3 
سطح هکتت ثشای  اًجبم ضذُ ّبی تؼذاد ثبصدیذ

.حوبیت هؼلوبى  
7 

93 3 6 

تؼذاد هؼلوبى هَجَد دسهکبتت کِ فشغت ّبی 

 .سٌّوبیی  ٍاستقبی ظشفیت ثشای ضبى فشاّن  گشدیذُ

 )آصهبیطی دس هکتت(
8 

3 1 1 
دس تشیٌیٌگ ِ هکبتت ک /اداسُ چیبىتؼذاد هذیشاى

 آهَصش دیذُ اًذ. (هذیشیت هکتت
9 

3 3 3 
تذسیس آهَصش کِ  ۶الی  ۳تؼذاد هؼلوبى غٌَف 

دس خَاًص، ًَضتي ٍ حسبة کشدى فشا گشفتٌذ..سا   
16 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

( اًحشاف ٍجَد داضتِ کتت دسسی جلذ کتت دس ایي سبل دس هقبیسِ اص پالى ثِ دلیل )کوجَد 23292آهشیت هؼبسف ٍلسَالی صًخبى ثِ تؼذاد  .8

اص کتت سٌّوبی  ( تي هؼلن13کِ ثِ تؼذاد ) ثِ دستشس هؼلویي هحتشم قشاس ًگشفتِ است سٌّوبی هؼلن  ٍ ًسجت هطکالت ).ًجَد( کتتاست. 

ًسجت ػذم تَصیغ ٍ ًجَد سیت ّبی هکول ًػبة تؼلیوی ٍ سٌّوَد ّبی آى کیفیت دسسی دس هکبتت ایي ّوچٌبى . اًذ هؼلن هحشٍم ضذُ

 .ٍلسَالی طَسیکِ پالى گشدیذُ ثَد خَة ًجَدُ است

گشدیذُ تب کتت  ایي اهش ثبػج یکی اص دالیل ػذم اًتقبل ثِ هَقغ ٍ هػَى کتت الی حَصُ ّبی تؼلیوی دس توبم هکبتت هطکل تشاًسپَست است ٍ .2

هؼیبسی اى ثبػج  ّن اًتقبل غیش اختیبس ضبگشداى ٍ هؼلویي قشاس ًگیشد ٍ یب تذاسک دیذُ ضذُ ضبگشداى ٍ هؼلویي ثِ هَقغ دس هَسد ضشٍست ٍ

 است. ُذیاستْالک ضذى صٍد ٌّگبم کتت دسسی گشد

غَست ًگشفتِ است  حوبیت ٍ سٌّوبیی هؼلوبى، ثشًبهِ ّبی آهَصضی تؼذاد هذیشاى هکبتت کِ ثشای ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ آهَصضی   1398دسسبل جبسی .9

 (تي اص آهَصش هحشٍم ضذُ است 9) کِ

 ًوَدُ اًذ. ًِ هذیشاى هکبتت ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی هؼلوبى، ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا سپشی 8931ثخبطش ػذم تذٍیشثشًبهِ طی سبل  .4

 

. 

 ٍالیت  هعبسف سیبست بشای  پیطٌْبدات

 

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

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

 غضًی تَقغ هیشٍد تب ثشًبهِ ّبی استقبی ظشفیت سا ثشای کبسهٌذاى هؼبسف ٍ هذیشاى هکبتت ایي ٍلسَالی اص هقبم هحتشم سیبست هؼبسف ٍالیت .2

 ًوبیذ.ّوبٌّگی ٍ تذٍیش 

 

هعبسف ٍصاستپیطٌْبدات بشای   

 

 اسسبل کتت دسسی ٍ سٌّوبی هؼلن ثشای سیبست هؼبسف  .8

 هٌظَس سبختي ثست ّبی هذیشاى ثشای آهشیت هؼبسف ٍلسَالی صًخبى .2

یش ثشًبهِ ّبی استقبی ظشفیت ثشای کبسهٌذاى هؼبسف ایي ٍلسَالی دس ثخص ّبی پالى گزاسی، گضاسضذّی ٍ ّوبٌّگی ثِ هٌظَس ثْجَد تذٍ .9

 کیفیت پشٍسِ ّبی اداسی ٍ کبسی

 

 

 

 



9 
 

 دستشسی هتَاصى-2

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

  بضسگسبالى بخػَظ صًبى ٍ دختشاى دس کطَس

 .ًطبى هی دّذدستشسی هتَاصى  ػشغِدس آًْب سا طشفت یضبخع ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پ خالغۀ :3جذٍل 

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب

ّذف 

 سبالًِ
 ضوبسُ ضبخع ّب

 1 تؼذاد جذیذ الطوَالى )رکَس( 766 766 0

الطوَالى )اًبث(تؼذاد جذیذ  76 12 89%  2 

 3 تؼذاد هکبتت جذیذ التبسیس)رکَس( 2 1 50%

سیس اًبثؤتؼذاد هکبتت جذیذ الت 6 6 0  4 

سیس هختلطؤتؼذاد هکبتت جذیذ الت 6 6 0  5 

 6 تؼذاد هکبتت کِ جذیذاً اػوبس ضذُ 8 6 0

 7 تؼذاد غٌَف اضبفِ کِ جذیذ اػوبس گشدیذُ است 8 6 830%

شهین ضذُتتؼذاد هکبتت  2 1 50%  8 

..آى اػوبس ضذُ استتؼذاد هکبتت کِ دیَاسّبی احبطِ  2 6 830%  9 

دسهکبتت تؼذاد چبُ ّبی آة حفش ضذُ 2 6 830%  16 

دس هکبتت تؼذاد تطٌبة ّبی سبختِ ضذُ 8 6 830%  11 

ثذست آٍسدُ استکوکی  تؼذاد هکبتت کِ ٍجَُ 6 6 0  12 

 13  س ضذُتبسی تسشیؼی آهَصشغٌَف رکَس تؼذاد  6 6 0

تبسیس ضذُ یسشیؼتآهَصش غٌَف اًبث تؼذاد  6 6 0  14 

0 
ی ضبهل ضذُ سشیؼتآهَصش  غٌَفدس رکَس کِ تؼذاد ضبگشداى  6 6

 اًذ.
15 

0 
ضبهل ضذُ  یسشیؼتآهَصش  غٌَفکِ دس  اًبث تؼذاد ضبگشداى 6 6

 اًذ.
16 

 17 )رکَس(تبسیس ضذُ   هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد  4 2 50

 18 )اًبث(تبسیس ضذُ   هحلیغٌَف آهَصش  تؼذاد 6 6 0

50% 66 
ضبهل ضذُ  هحلی غٌَف آهَصشکِ دس  رکَس تؼذاد ضبگشداى 126

 اًذ 
19 

0 6 
غٌَف آهَصش هحلی ضبهل ضذُ کِ دس  رکَس تؼذاد ضبگشداى 6

 اًذ.
26 

 21  هحلیآهَصش غٌَف  دساستخذام ضذُ  رکَس تؼذاد هؼلوبى 4 2 50%

 22  هحلی آهَصش غٌَف دساستخذام ضذُ  ًبثا تؼذاد هؼلوبى 6 6 0

هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ  آهَصش تؼذاد غٌَف 6 6 3 23 
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 ضذُ است

90% 66 126 
هحلی کِ ثِ هکبتت  آهَصش غٌَف رکَس ٍ اًبث ضبگشداى تؼذاد

.اغلی اًتقبل دادُ ضذُ است  
24 

 

 پیطٌْبدات -ٍ هطکالت4جذٍل

هطکالت اهٌیتی اص جولِ هطکالت است کِ طی سبل جبسی ٍجَُ کوکی  ػذم ػالقِ هٌذی هَسسبت ٍؼبس،فقش هشدم ،ثخبطش ًجَد ثَدجِ دسسیبست ه .8

 .ثِ هکبتت تَصیغ ًگشدیذُ است

 تؼذادضبگشداى کی اسبس يیا ثِ کِ ضًَذ هکتت ضبهل ضبى دختشاى کِ ذٌّذیًو اجبصُ هٌطقِ هشدم،تیاهٌ ًجَدو ػٌؼٌبت،ػشف،سسَم ػلت ثِ .2

  . ضذُ اًذ هحشٍم نیتؼل اص اًبث طجقِ خػَغبٌ هکبتت ثِ طیضش ٍاجذ

 اػوبس ٍ یذًیآضبه آة چبُ ،اػوبسهجشص،حفش نیتشه هکبتت،اػوبسغٌَف، اػوبس ثخص دس یًٍباهٌ( دسپالى)ًگشفتي  ِیسْو ػذم ثخبطش 8931سبل  یط .9

 .  است آٍسدُ ثبس ثِ سا بدیص هطکالت گشداى( اص ضب 4333)  یکِ ثشا ًذاسد ٍجَد طشفتیپ احبطِ

سجت ایجبد هطکالت دس دسٍس یَهیِ ضبگشداى  صًخبىاحبطِ هکبتت،هجشصٍآة آضبهیذًی ثخبطش هطکالت اهٌیتی دس ٍلسَالی  غٌَف ٍػذم اػوبس .4

 تؼلین ٍ تشثیِ ثبص هبًذُ است. هػئَى هکبى  ( ضبگشداى سا اص دستشسی9933ٍ احبطِ تؼذاد )   ،غٌَفػذم اػوبس هخػَغآ گشدیذُ است

 هختلط تبسیس ًگشدیذُ است . دسایي ٍلسَالی هکبتت اًبث ٍ 8931الت اهٌیتی دسسبل ثخبطش هطک .9

 تسشیؼی تبسیس ًگشدیذُ است. آهَصش ثخبطش ػذم ضشٍست دسایي ٍلسَالی غٌَف 8931طی سبل  .6

 طشفت غَست ًگشفتِ است.یٍ جزة ضبگشداى پ هؼلویي تسشیؼی دس ثخص استخذام آهَصش ثخبطش ًجَد غٌَف 8931طی سبل  .2

 فشٌّگی دس ایي ٍلسَالی غٌَف اًبث تبسیس ًگشدیذُ است . ثخبطش هطکالت اهٌیتی ٍ 8931ی سبل ط .1

طشفت غَست ًگشفتِ یضبگشداى اًبث پ هحلی اًبث دسایي ٍلسَالی دس ثخص استخذام هؼلویي ٍآهَصش ثخبطش ػذم تبسیس غٌَف  8931طی سبل  .3

 است.

 طشفت غَست ًگشفتِ استیسثخص اًتقبل غٌَف ثِ هکبتت اسبسی پثِ خبطش تذسیس ضبگشداى دسغٌَف هحلی د 8931طی سبل  .83

 

 .سیبست ٍالیتپیطٌْبدات بشای 

 یّب پشٍگشام ًوَدى یػول ٍ هکبتت احبطِ ٍ یدسس غٌَف اػوبس هَسد دس تب گشددیه طٌْبدیپ یغضً تیٍال هؼبسف بستیس هحتشم هقبم ثِ .8

 .ثبضٌذ داضتِ تیحوب ٍ تَجِ ّوکبس هَسسبت تَسط ضبگشداى تیظشف یاستقب ٍ یآهَصض

 ٍصاست هعبسف:شای بپیطٌْبدات 

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

 یٍلسَال يیا دس  ّوکبس هَسسبت تَسط شداىضبگ یآهَصض یّب پشٍگشام سبختي یػول هَسد دس ٍ ٌذیفشهب خبظ تَجِ ٍ یّوکبس ّب تطٌبة

 .ذیًوبئ ضفقت ٍ یّوکبس ضیً
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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.   

 پبسخگَضفبف ٍ  هؤحش، طشفت ضبخع ّب دس ػشغِ هذیشیتیاص ضبخع ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پ ًطبى دٌّذُ خالغۀ: 5-لجذٍ

 هی ثبضذ.

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

ضذُتؼذاد هکبتت کِ ًظبست  11 11 0  1 

استایِ ضذُ تشتیت ٍ اس کِ تؼذاد گضاسش ّبی ًظبستی 4 4 0  2 

0 6 6 
دس هکبتت هشثَطِ ٍ یب هکبتت ّوجَاس تؼذاد هؼلوبى کِ 

 دٍثبسُ تَظیف ضذُ اًذ.
3 

60%  4 تؼذاد هؼلوبى دٍثبسُ تَظیف ضذُ ثِ اسبس تخػع هضوًَی 16 4 

استخذام ضذُ اًذ اًکِ جذیذ رکَس تؼذاد هؼلوبى 46 46 0  5 

استخذام ضذُ اًذ. اًکِ جذیذاًبث تؼذاد هؼلوبى  6 6 0  6 

1% 99%  166%  
 فیػذی حبضشی هؼلوبى

7 

اداسی هکبتت جذیذالتؤسیس تؼذاد ضَساّبی 4 2 50%  8 

 9 (SIP تْیِ ضذُ ثْجَد هکبتت ) تؼذاد پالى ّبی 1 1 0

هکبتت   ضَساّبیآهَصش دیذُ تؼذاد آػضبی  6 6 0  16 

0 2 2 
ضَساّب، هسبجذ،  اص طشیقتؼذاد ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ کِ 

قشیِ ّب ثشگضاس ضذُ است جلسبت ػوَهی  ٍ   
11 
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.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

 

طشفت غَست ًگشفتِ یثخبطش ػذم ًیبص ثِ استخذام هؼلوبى دٍثبسُ تَظیف ضذُ دس هکبتت هشثَطِ ٍ ّوجَاس دس سبل جبسی پ .8

 است.

یک هطکل ثشصگ دسایي ٍلسَالی هؼلویي اًبث استخذام ًگشدیذُ است کِ  دس 8931ثخبطش هطکالت اهٌیتی دس سبل جبسی .2

 فیض ػلن هحشٍم هبًذُ است . تؼذاد صیبد اص ضبگشداى اًبث اص ٍلسَالی است ٍ

هکبتت آهَصش دادُ ًِ ضذُ کِ ثخبطش آى  آػضبی ضَساّبیجبسی ثشای 1398ثخبطش ػذم تذٍیش ثشًبهِ اهَصضی طی سبل  .9

 اػضبی ضَسا هکبتت اص آهَصش هحشٍم ضذُ است. تي ( 12تؼذاد)
 

 ٍالیت  هعبسفسیبست بشای  پیطٌْبدات

 

اص هقبم هحتشم سیبست هؼبسف ٍالیت غضًی دسخَاست هیگشدد تب دس ثخص اصدیبد تطکیل، تقشس ٍ تَظیف هؼلویي ثخػَظ 

هؼلویي هسلکی ٍ افضایص ثست ّبی تین ًظبستی ٍلسَالی تَجِ جذی داضتِ ثبضٌذ، تب ثب جزة هَاسد دسخَاست ضذُ کیفیت 

 ُ ٍ ضبگشداى اص دسٍس ثبکیفیت هستفیذ ضًَذ. تؼلیوی افضایص پیذا کشد

 

 

 پیطٌْبدات بشای ٍصاست هعبسف:

 

ثِ هقبم هحتشم ٍصاست هؼبسف پیطٌْبد هیگشدد تب دس ثخص اصدیبد تطکیل، تقشس ٍ تَظیف هؼلویي ثخػَظ هؼلویي هسلکی ٍ 

سد دسخَاست ضذُ کیفیت تؼلیوی افضایص ثست ّبی تین ًظبستی ٍلسَالی صًخبى تَجِ جذی داضتِ ثبضٌذ، تب ثب جزة هَا

 افضایص پیذا کشدُ ٍ ضبگشداى اص دسٍس ثبکیفیت هستفیذ ضًَذ. 

 

 

 

 

 

 

 


