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 ٍلسَالی هعلَهبت دس هَسد

 ٍلسَالیًام  قشُ ببغ

 دس ٍلسَالی جٌسیتتِ اساس  ة تؼلیوات ػوَهیتؼذاد هکات الق.

 رکَس گردانتؼذاد ضا 66

 اًاث داىگشضاتؼذاد  8

 تؼذاد هکاتیة هختلط 18

 دس ٍلسَالی تِ اساس دٍسُ تؼلیوات ػوَهی تؼذاد هکاتة ب.

 ئیِتؼذاد هکاتة دٍسُ اتتذا 16

 تؼذاد هکاتة دٍسُ هتَسطِ  17

  لیسِتؼذاد هکاتة  99

 دس ٍلسَالی تِ اساس جٌذس تؼلیوات ػوَهی تؼذاد ضاگشداى د. 

 تؼذاد ضاگشداى رکَس 96559

 تؼذاد ضاگشداى اًاث 13166

 تِ اساس جٌسیت ؿیشحاضش دایویذاد هجوَع ضاگشداى تؼد. 

 رکَس ؿیش حاضش دایوی تؼذاد ضاگشداى  7661

 اًاث  ؿیشحاضش دایوی تؼذاد ضاگشداى 1666

 كیائیهؼلَهات جـشار. 

 تؼذاد قشیِ ّای ًضدیک تِ ٍلسَالی 169

 قشیِ ّای دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد  518

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هکاتة  9

 دالیل هسذٍد ضذى هکاتة  دخالت هسَلیي اهاسات اسالهی

ًظشتِ ضشٍست استاداى خذهتی تِ دیگشهکاتة ٍضاگشداى تِ ًضدیکتشیي هکاتة 

 کِ سسیذگی کشدُ تتَاًذ .

 هؼلواى ٍ ضاگشداى هکاتة هسذٍد ضذٍُضؼیت 

گشكتِ است.حادحِ اغاتت هشهی غَست  15تِ تؼذاد  تؼذاد حادحات اهٌیتی کِ تاسیسات هکاتة سا  

 تْذیذ کشدُ تاضذ
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 خالغِ اجشاأت

هیببضذ قشاسریل  قشُ ببغ ٍلسَالیکیفیت ٍ هشتبط بَدى کِ ضبهل دستآٍسدّبی توبم هکبتب  عشغِآٍسدّبی کلیذی دس دست .1

 است 

  تِ  ٍ ص سیاست هؼاسف ٍالیت تذست آٍسدُ ا سیب دساجلذکت(90153)تِ تؼذاد قشتاؽاهشیت هؼاسف ٍلسَالی  8931طی سال

تي ضاگشد تِ کتة دسسی دستشسی حاغل ًوَدًذ کِ احش هخثت ( 9083)است . کِ تا تَصیغ آى تِ تؼذاد  هکاتة تَصیغ ًوَدُ

 .دس سًٍذ تذسیس ضاگشداى داضتِ است 

  کِ احش هؼلویي تَصیغ ًوَدُ است  تِ ب سٌّوا سا تذست آٍسدُاجلذ کت( 055)آهشیت هؼاسف ٍلسَالی تِ تؼذاد 8931دسسال

 . هخثت دس سًٍذ تذسیس تشای ضاگشداى داضتِ است

  کِ سثة ًظن دس  اصتوام هکاتة ایي ٍلسَالی غَست گشكتِ استتاصدیذ  ( تاس9)حوایت اصهؼلواى هکاتة  جْت 8931دسسال

 .   هکاتة ٍ تْثَد سًٍذتذسیس ضذُ است

قشُ ببغ هیببضذ  ٍلسَالیدستشسی هتَاصى کِ ضبهل توبم دستآٍسدّبی هکبتب  عشغِدستآٍسدّبی کلیذی دس  .2

 قشاسریل است .

  اًاث تطکیل هیذّذ دس  تي ( 8505) رکَس تي ضاگشد جذیذ الطوَل(3891)جوؼاٌ تِ تؼذاد 8931دسجشیاى سال هالی

( تي هیشسذ 90033ٍلسَالی تِ )ػِ ضاگشداى ایي کِ تا جزب ایي ضاگشداى هجوَ هکاتة ایي ٍلسَالی جزب گشدیذُ است

 .( تي اًاث هیثاضذ85899( تي رکَس ٍ )30003 کِ اص آى جولِ )

  حلشگشدد کِ خَضثختاًِ یک حلقِ  كاقذ آب غحی است( حلقِ چاُ تشای هکاتة کِ 9پالى ضذُ تَد ) 8931دسسال جاسی

  .آب غحی هستلیذضذًذ  اص ضاگشد(955)چاُ تِ ّوکاسی هَسسِ سَیذى حلشکشدیذُ کِ تِ تؼذاد

 تاب هکتة  سا کِ دس حال ( 8)تؼویش ،سیاست هؼاسف ٍالیت ؿضًی  ،تِ هٌظَس هحاكظت اص تؼویشات هکاتة ٍلسَالی قشُ تاؽ

ضاگشداى ایي هکتة تَاًستٌذ دس جشیاى سال ( 355)تخشیة قشاس داضت هَسد تشهین ٍ تاصساصی قشاس دادُ کِ تِ احش آى تِ تؼذاد

 س خَیص سا تػَست ًَسهال دس كضای دسست دسسی اداهِ دٌّذ.دسٍ 8931تؼلیوی 

  تاب هکتة کِ ًیاص تِ ٍجَُ کوکی داسد کوک غَست گیشد کِ تاّوکاسی ( 9)پالى گشدیذُ تَد کِ تشای 8931دسسال جاسی

لیسِ اتَسیحاى الثیشًٍی هثلؾ  اكـاًی ٍ( 835555)لیسِ قلَچ تِ هثلؾ ،تاب هکتة ( 3)هشدم هؼاسف دٍست هٌطقِ تشای 

 .کِ تِ احش ایي کوک ّا تؼضی اص هکطالت ایي هکاتة هشكَع گشدیذاكـاًی کوک غَست گشكتِ است ( 35555)

  . 

 رکَس آهَصش هحلی غٌَفتاب ( 80)8931 طی سال جاسی(CBE)  ِتِ تؼذاد تا تاسیس آى دسایي ٍلسَالی كؼالیت داضتِ ک

 تي ضاگشدتحت تؼلین تشتیِ قشاسگشكتِ است . ( 531)

 یآهَصض تاب غٌَف( 355)8931طی سال جاسی ( هحلی اًاثCBE دسایي ٍلسَالی كؼالیت داضتِ کِ تِ تؼذاد )(0505 ) تي

 هستلیذضذًذ . تؼلین ٍ تشتیِ هضایای  اص ضاگشدتحت تؼلین تشتیِ قشاسگشكتِ ٍ

  کِ تا  تي هؼلن اًاث استحذام ضذُ است( 35)تي هؼلن هشد ٍ( 819) ذادتِ تؼتشای غٌَف آهَصضی هحلی 8931دسسال جاسی

 . حل ضذُ استصیاد استخذام ایي هؼلویي هطکالت کوثَد هؼلویي تا حذ 
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 تي ضاگشد اصغٌَف آهَصضی هحلی تِ هکاتة اغلی اًتقال گشدیذُ است . ( 8555)تِ تؼذاد   8913دسسال جاسی 

 قشُ ببغ هیببضذ قشاسریل است .  ٍلسَالیهذیشیت هَثش ٍ ضفبف دس  عشغِدستآٍسدّبی کلیذی دس  .3

  تاب هکتة تَسط اػضای ًظاست تؼلیوی هَسد تشسسی ٍ تاصدیذ قشاس گشكتِ  (05)هجوَػاً تِ تؼذاد  8931الی اخیش سال هالی

هؼلویي ٍ ضاگشداى تِ ٍقت است کِ تِ احش آى دسکیلیت تؼلین دس توام ضؼثِ ّای دسسی تـیشات سًٍوا گشدیذُ است ٍ توام 

 هؼیٌِ دس غٌَف دسسی حاضش هیثاضٌذ .

  توام گضاسضات دسخَاست ضذُ سا تِ اساس طشصالؼول هَجَد  8931آهشیت هؼاسف ٍلسَالی قشُ تاؽ  دس جشیاى سال هالی

ک ًوَدُ گضاسضذ ّی ٍصاست هؼاسف تػَست )ستؼَاس( تشتیة ٍ تا هقام سیاست هؼاسف ٍالیت ؿضًی تِ ٍقت هؼیٌِ آى ضشی

أهشیت هؼاسف ٍلسَالی دس تْیِ، تشتیة ٍ ضشیک ( گضاسش تِ هشاجغ هشتَطِ آى اسسال ضذُ  است5طی سال جاسی )است . 

 ساصی توام گضاسضات تِ اساس طشصاالؼول هَجَد گضاسضذّی هتؼْذ هیثاضذ.

  اصآى گشدیذ تي هؼلن  دس ایي ٍلسَالی تِ اساس هسلکی هضوَى تَظیق  (888)پالى ضذُ تَد تِ تؼذاد 8931دس سال

 کِ تا تَظیق آى سًٍذ تذسیس تْثَد یاكتِ است.تي استاد هسلکی هضوَى تَظیق ضذُ است ( 30)جولِ تِ تؼذاد

   اًجذیذٍ اًاث سا   تي هؼلویي رکَس( 808)پالى ًوَدُ تَد کِ تؼتذاد 8931اهشیت هؼاسف ٍلسَالی دسسال جاسی 

تا ُ است کِ ن اًاث سا استخذام ًوَدتي هؼل( 81)تي هؼلن رکَس ٍتِ تؼذاد( 00)اى جولِ تِ تؼذاد استخذام ًوایذ کِ اص

 .حذی هطکل کوثَد هؼلن دسهکاتة حل گشدیذُ است

  كیػذ سا پَسُ هیکٌذ ایي پا تٌذی هؼلویي دس سًٍذ آهَصش هَحش  ٪855هؼلویي ّویطِ پاتٌذ تِ ٍظیلِ تَدُ حاضشی آًْا

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

 

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

 

 

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 ضوبسُ

95% 36402 932000 
اص طشف ٍ کتة سٌّوایی هؼلن کِ  دسسی تؼذاد کتة

تَصیغ گشدیذُ است. سیاست هؼاسف  تشای ٍلسَالی  
8 

95% 36402 692000 
هؼلن کِ اص طشف ٍلسَالی تِ تؼذاد کتة ٍ کتة سٌّوایی 

 هکاتة تَصیغ گشدیذُ است
2 

133% 0 943 
ُ تؼذاد هؼلواى/ سٌّوا ٍ ًظاست کٌٌذُ گاى آهَصش دیذ

جذیذ هَاد آهَصضیتشای استلادُ اص   
9 

133% 0 943 
آهَصش  (TTC)ظشكیتتؼذاد هؼلواى کِ دس تشًاهِ استقاء 

 دیذُ اًذ.هضوًَی 
4 

133% 0 82 
تذٍیش ضذُ تؼذاد تشًاهِ ّای آهَصضی دس هحتَیات  

 هضوَى
0 

133% 0 49 
 ،تؼذاد هذیشاى هکاتة کِ تشای حوایت ٍ سٌّوایی هؼلواى

 تشًاهِ ّای آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ.
9 

95% 9 4 
هؼلواىتؼذاد دكؼات تاصدیذ اص سطح هکتة تشای حوایت   

1 

133% 0 943 

دسهکاتة کِ كشغت ّای سٌّوایی   تؼذاد هؼلواى هَجَد

آصهایطی دس ) ٍاستقای ظشكیت تشای ضاى كشاّن  گشدیذُ

(هکتة  
1 

133% 0 49 
تشًاهِ ّای دس هکاتة کِ  ٍ پشسًَل  تؼذاد اداسُ هذیشاى

(SMT) اضتشاک ًوَدُ اًذ 
3 

133% 0 880 

کِ دسٍس سٌّوایی  ۶الی  ۳تؼذاد هؼلواى تیي غٌَف 

 خص ّای سَاد آهَصی، آهَصش سیاضی تذسیس سا دس ت

 دیذُ اًذ
80 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

 

دس سیاست اًحشاف ٍجَد داضتِ است.  ( کتة دسدسسی ب دس ایي سال دس هقایسِ اص پالى تِ دلیل )کوثَداجلذ کت(99831)تِ تؼذاد .8

سیت ّای هکول ًػاب تؼلیوی ٍ سٌّوَد ّای آى کوثَد  ًسثت  جلذ کتة سٌّوا کوثَد است تِ ( 8555)تِ تؼذاد ٍ  ػیي حال

 کیلیت دسسی دس هکاتة ایي ٍلسَالی طَسیکِ پالى گشدیذُ تَد خَب ًثَدُ است.

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

تا کتة هَسد ضشٍست ٍتذاسک دیذُ ضذُ ضاگشداى ٍ هؼلویي تِ هَقغ دساختیاس ضاگشداى ٍ هؼلویي قشاس ًگیشد ٍ یاّن اًتقال ؿیشهؼیاسی 

 . است. ُذیاى تاػج استْالک ضذى صٍد ٌّگام کتة دسسی گشد

 گاى کٌٌذُ ًظاست ٍ سٌّوا هؼلواى ذیجذ یآهَصض هَاد اص استلادُجْت ،تِ ًسثت ػذم تذٍیش سویٌاس 8931دسجشیاى سال هالی  .9

جذیذ آهَصش تثیٌٌذ دسسال  یآهَصض هَاد اص استلادًُذیذُ است ٍلی ًیاصاست کِ هؼلواى سٌّوا ٍ ًظاست کٌٌذگاى  دسهَسد  آهَصش

 تي اص آهَصش هحشٍم ضذُ است . ( 053جاسی تخاطش ػذم تذٍیش ایي تشًاهِ تِ تؼذاد ) 

(دستخص ّای تجاسب TTCهکاتة كشغت ّای سٌّوایی ٍاستقایی ظشكیت ) تشای هؼلویي هَجَدشًاهِ ،تخاطش ػذم تذٍیش ایي ت .5

 آهَصش كشغت اًذ هاًذُ هحشٍم یي کِ اصیي كشغت ّاهؼلو تي( 053) ٍاستلادُ اصهَادآهَصضی  كشاّن ًگشدیذُ است ًیاص است تشای 

 آى هستلیذ ضًَذ .  هْیا گشدد تا توام هؼلویي اص

اص آهَصش  هؼلن  تي(82)تؼتذاد  ٍ تشًاهِ ّای آهَصضی دس هحتَیات هضوَى دایش ًگشدیذُ است تخاطش ًثَد اهکاًاتدسسال جاسی  .0

 .است هاًذُهحشٍم 

یی هؼلواى، تشًاهِ ّای آهَصضی تشای حوایت ٍ سٌّوا جْتهذیشاى هکاتة تؼذاد  ش ػذم تذٍیش تشًاهِ آهَصضی دسسال جاسی تخاط .0

 . اص آهَصش هحشٍم ضذُ استهذیشاى (تي   49)  غَست ًگشكتِ است کِ 

هؼلواى هَجَد هکاتة كشغت ّای سٌّوایی  ٍاستقای ظشكیت كشاّن تشای تخاطش ػذم تذٍیش ایي تشًاهِ  8931دسجشیاى سال تؼلیوی  .5

ّای استقای ظشكت تشای هؼلواى هَجَد دسهکاتة كشاّن گشدد کِ تخاطش ػذم تذٍیش ایي تشًاهِ  است کِ كشغتاست ٍلی ًیاص گشدیذُ ً

 ( تي هؼلواى اص آهَصش هحشٍم ضذُ است .  943تِ تؼذاد)  

ضتشاک ( تشای اداسُ هذیشاى  ٍ پشسًَل هکاتة تذٍیش ًگشدیذُ است کِ هذیشاى ٍپشسًَل هکاتة دسآى ا SMTتشًاهِ ) 8931دس  سال  .1

ضَد ایي تشًاهِ آهَصضی هیتَاًذ تاػج ًظن ٍدسپلیي دس اهَسات اداسُ  دایشتي ( 49)تشای ٌذ ٍلی ًیاصضذیذ است کِ تشًاهِ هتزکشُ ًوای

 . ٍدكتشداسی ضَد

دسٍس سٌّوایی تذسیس دستخص ّای سَادآهَصی  0الی  9تخاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ سَاد آهَصی آهَصش سیاضی ّیچ هؼلن تیي غٌَف  .3

 هؼلن اص آهَصش هحشٍم هاًذُ است تي( 880آهَصش سیاضی آهَصش ًذیذُ است کِ تا ػذم تذٍیش ایي تشًاهِ تِ تؼذاد ) 

 

هعبسف سیبستبشای  پیطٌْبدات  

 

دسسی ٍ سٌّوَد ّای آًشا تِ اساس پالى تِ هقام هحتشم سیاست هؼاسف ٍالیت ؿضًی پیطٌْاد هیگشدد تا دس سال تؼلیوی آیٌذُ کتة .  .8

 هؼاسف ایي ٍلسَالی تِ ٍقت هؼیٌِ آى دس آؿاص سال تؼلیوی تِ دستشس ضاگشداى ٍ هؼلویي تِ هٌظَس تْثَد کیلیت دسسی قشاس دّذ.

هذیشاى هکاتة ایي اص هقام هحتشم سیاست هؼاسف ٍالیت ؿضًی تَقغ هیشٍد تا تشًاهِ ّای استقای ظشكیت سا تشای کاسهٌذاى هؼاسف ٍ  .3

 ٍلسَالی ّواٌّگی ٍ تذٍیش ًوایذ.
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 هعبسف ٍصاستپیطٌْبدات بشای 

 اسسال کتة دسسی تشای سیاست هؼاسف  .8

تذٍیش تشًاهِ ّای استقای ظشكیت تشای کاسهٌذاى هؼاسف ایي ٍلسَالی دس تخص ّای پالى گزاسی، گضاسضذّی ٍ ّواٌّگی تِ هٌظَس  .3

 کاسی.تْثَد کیلیت پشٍسِ ّای اداسی ٍ 

  
 

 دستشسی هتَاصى-2

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

  بضسگسبالى بخػَظ صًبى ٍ دختشاى دس کطَس

 دستشسی هتَاصى هی تاضذ. ػشغِطشكت 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( 9000 2891 29%

 2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًاث( 2000 8100 12%

 9 تؼذاد هکاتة جذیذ التاسیس)رکَس( 9 0 100%

 4 سیس اًاثإتؼذاد هکاتة جذیذ الت 0 0 3

 0 هختلطسیس إتؼذاد هکاتة جذیذ الت 0 0 3

133%  9 تؼذاد هکاتة کِ جذیذاً اػواس ضذُ 8 8 

 1 تؼذاد غٌَف اضاكِ کِ جذیذ اػواس گشدیذُ است  0 0 0

گشدیذُ استتشهیوتؼذاد هکاتة کِ  9 8 67%  1 

 3 تؼذاد هکاتة کِ دیَاسّای احاطِ خَیص سا اػواس ًوَدُ است. 0 0 0

دسهکاتة  تؼذاد چاُ ّای آب حلش ضذُ 9 8 67%  80 

دس هکاتة  تؼذاد تطٌاب ّای ساختِ ضذُ 0 0 0  88 

تذست آٍسدُ استکوکی  تؼذاد هکاتة کِ ٍجَُ 9 2 33%  82 

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

تاسیس ضذُ)اًاث( یسشیؼتآهَصش غٌَف تؼذاد  0 0 0  84 

)رکَس( حثت ًام ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضاگشداى کِ دس  0 0 0  80 

)اًاث( حثت ًام ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضاگشداى کِ دس  0 0 0  89 

 81 تاسیس ضذُ )رکَس( (CBE) هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد  80 80 0

 81 تاسیس ضذُ )اًاث( (CBE) هحلیآهَصش  غٌَفتؼذاد  200 200 20%
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 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 

کِ تشای  پطشكت ٍجَد ًذاسداهٌی دستخص  ،اػواسغٌَف، ،اػواسهثشص، ٍ اػواس احاطِ  اً تخاطش ػذم سْویِ )ًگشكتي دسپالى( ٍ 1398طی سال  .8

 . هطکالت صیاد سا تِ تاس آٍسدُ است گشدضا تي( 1300)

 تسشیؼی تاسیس ًگشدیذُ است .آهَصش تخاطش ػذم ضشٍست دسایي ٍلسَالی غٌَف  8931طی سال  .3

 غَست ًگشكتِ است. تاسیس غٌَف تسشیؼی  جزب ضاگشداى دس ایي غٌَف تِ خاطش ػذم  8931طی سال  .9

 هختلط تاسیس ًگشدیذُ است. تِ خاطش ًثَد تست دس ایي ٍلسَالی هکاتة جذیذالتاسیس رکَس ،اًاث ٍ 8931طی سال  .5

 است .   ذُیًگشد سیتاس ذیدسهٌطقِ کذام هکتة جذ یٍ ًااهٌ یکاك لیتطک تِ ػلت ًثَد .0

 سیبست هعبسف ٍالیت:پیطٌْبدات بشای 

 حلش چاُ آب اضاهیذًی تَجِ ًوایذ تا هطکالت ضاگشداى اصایي ًاحیِ سكغ گشدد  هَسد تادس گشددیه طٌْادیپ یؿضً تیٍال هؼاسف استیس هحتشم هقام تِ

 هعبسف: یٍصاستپیطٌْبدات بشای 

اصدیاد تطکیل تشای تاسیس هکاتة جذیذ ٍ حلش چاُ آب اضاهیذًی تَجِ ًوایذ تا   هَسد تادس گشددیه طٌْادیپ  هؼاسف ٍصاست جلیلِ هحتشم هقام تِ

 هطکالت هَجَد دسایي ًاحیِ هشكغ گشدد .

 

 

 

 

 

) رکَس(ضاهل ضذُ اًذ  هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد ضاگشداى کِ دس  2000 121 63%  83 

) اًاث( هحلی حثت ًام ًوَدُ اًذ غٌَف آهَصشتؼذاد ضاگشداى کِ دس  0094 0094 0  20 

)هشد( هحلیغٌَف تؼذاد هؼلواى استخذام ضذُ تشای  200 819 8%  28 

)صى( هحلیغٌَف تؼذاد هؼلواى استخذام ضذُ تشای  00 20 60%  22 

هحلی کِ تِ هکاتة اغلی اًتقال دادُ ضذُ است آهَصش تؼذاد غٌَف 0 0 3  29 

غٌَف هحلی کِ تِ هکاتة اغلی اًتقال دادُ ضذُ است ضاگشداى تؼذاد 8000 8004 33%  24 
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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 ضلاف ٍ هَحش هی  ػشغِطشكت ایي ضاخع ّا دس یًطاى دٌّذُ خالغِ اص ضاخع ّای پالى ضذُ ٍ هیضاى پ: 5-جذٍل

 تاضذ.

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 1 تؼذاد هکاتة کِ ًظاست گشدیذُ است 90 90 3

استایِ ضذُ تشتیة ٍ اس کِ تؼذاد گضاسش ّای ًظاستی 4 4 3  2 

ة یا هکاتة ًضدیک تَظیق گشدیذُ استتؼذاد هؼلواى کِ دسیک هکت 0 0 3  3 

 4 تؼذاد هؼلواى تَظیق ضذُ تِ اساس هسلکی هضوَى 888 20 77%

استخذام ضذُ است)هشد(تؼذاد هؼلواى کِ جذیذ  90 00 17%  5 

استخذام ضذُ است)صى(تؼذاد هؼلواى کِ جذیذ  08 81 67%  6 

3 800%  800%  7 كیػذی حاضشی هؼلواى 

جذیذ تاسیس ضذُ اداسی هکاتة تؼذاد ضَساّای 0 0 3  8 

 9 (SIP تْیِ ضذُ تْثَد هکاتة ) تؼذاد پالى ّای 8 0 133%

هکاتة   ضَساّایآهَصش دیذُ تؼذاد آػضای  90 0 133%  10 

133% 0 82 
ضَساّا، هساجذ، جلسات  اص طشیقتؼذاد تشًاهِ ّای آگاّی ػاهِ کِ 

 ػوَهی  ٍ قشیِ ّا تشگضاس ضذُ است 
11 

 

.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

 :هطکالت

 

 . گشدیذُ استًتَظیق دسسال  هتزکشُ تِ خاطش ػذم ضشٍست هؼلن تِ هکاتة دیگش  .8

 ( تِ سطح ٍلسَالی تشتیة ًطذُ است .SIP)  تْثَد پالىتِ ػلت سْل اًگاسی هسَلیي  1398دسسال  .3

 .  ًگشدیذُ استجاسی تخاطش تکویل ضَساّای اداسی هکاتة ضَسای جذیذ تاسیس دسسال  .9

ٍلی ًیاص است تشای تلٌذ تشدى ظشكیت ّا دادُ ًطذُ است   آهَصش تِ اػضای ضَسا 1398دسسال جاسی تخاطش ًثَد تَدجِ هطخع دسایي هَسد  .5

( تي اػضای ضَسا ی اداسی هکاتة اص 60اػضای ضَساّا كشغت ّای آهَصضی كشاّن ضَد تخاطش ػذم تذٍیش ایي تشًاهِ دسایي ٍلسَالی تِ تؼذاد )  

 . م هاًذُ استآهَصش هحشٍ
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ساُ اًذاصی ایي  تشًاهِ ّای آگاّی ػاهِ اص طشیق ضَساّا، هساجذ، جلسات ػوَهی  ٍ قشیِ ّا تشگضاس ًطذُ استدس سال جاسی تِ خاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ  .0

تشًاهِ ّا تشای تطَیق ٍتشؿیة خاًَادُ ّا تشای اسسال اطلال ضاى تِ هکاتة تِ خػَظ اًاث تیساس هْن ٍضشٍسی است ٍلی تخاطش هطکالت 

 اهٌیتی دس سال جاسی ایي تشًاهِ تِ ساُ اًذاختِ ًطذُ است.

 

 پیطٌْبدات بشای ٍصاست هعبسف:

 .اص هقام هحتشم سیاست هؼاسف ٍالیت ؿضًی دسخَاست هیطَدکِ تقشس هؼلویي تایذ ػٌذالوَقغ ًٍظشتِ ضشٍست استخذام گشدد  .8

 هقام هحتشم سیاست هؼاسف دسخَاست هیگشدد کِ کشایِ ًظاست اصهکاتة سا ػٌذالوَقغ پشداخت ًوایٌذ .  اص .3
 

 

 پیطٌْبدات بشای ٍصاست هعبسف:

 

 دهیگشدد دسقسوت اضاكِ ًوَدى تست ّای هؼلویي هسلکی تَجِ كشهایٌذ .  جلیلِ هؼاسف پیطٌْاتِ هقام هحتشم ٍصاست 

 

 


