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 ٍلسَالی هعلَهبت دس هَسد

 ٍلسَالیًبم الف .   هقش

 دس ٍلسَالی جٌسیتثِ اسبس  ت تعلیوبت عوَهیتعذاد هکبت .ة 

 رکَسهکبتت تعذاد  16

 اًبثهکبتت تعذاد  2

 تعذاد هکبتیت هختلط 4

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس دٍسُ تعلیوبت عوَهی تعذاد هکبتت .ج 

 ئیِتعذاد هکبتت دٍسُ اثتذا 7

 تعذاد هکبتت دٍسُ هتَسطِ  5

  لیسِتعذاد هکبتت  13

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس جٌذس تعلیوبت عوَهی تعذاد ضبگشداى . د 

 تعذاد ضبگشداى رکَس 13482

 تعذاد ضبگشداى اًبث 3599

 ثِ اسبس جٌسیت غیشحبضش دایوی. تعذاد هجوَع ضبگشداى ر 

 رکَس غیش حبضش دایوی تعذاد ضبگشداى  633

 اًبث  غیشحبضش دایوی تعذاد ضبگشداى 453

 فیبئیهعلَهبت جغشا. س 

 تعذاد قشیِ ّبی ًضدیک ثِ ٍلسَالی 43

 قشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالی تعذاد  123

 ٍضعیت اهٌیتی دس ٍالیت ص. 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتعذاد هکبتت  3

 دالیل هسذٍد ضذى هکبتت  0

 هعلوبى ٍ ضبگشداى هکبتت هسذٍد ضذٍُضعیت  0

اص اثش آتص سَصی اضخبظ ًبهعلَم  ثِ تعذاد یک ثبة هکتت

 تخشیت ضذُ است.

 تعذاد حبدثبت اهٌیتی کِ تبسیسبت هکبتت سا تْذیذ کشدُ ثبضذ
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 خالغِ اجشاأت

 هیجبضذهقش  ٍلسَالیکیفیت ٍ هشتجط ثَدى کِ ضبهل دستآٍسدّبی توبم هکبتت  عشغِآٍسدّبی کلیذی دس دست .1

 .قشاسریل است 

  ب دسسی اص سیاست هعاسف تذست آٍسدُ است  ٍتِ ا(جلذکت۶۵۴۵۶تِ تعذاد) هقشاهشیت هعاسف ٍلسَالی 8931 طی سال

( تي ضاگشد تِ کتة دسسی دستشسی حاغل ًوَدًذ کِ احش  0444 کِ تا تَصیع آى تِ تعذاد ) هکاتة تَصیع گشدیذُ است .

 .هخثت دس سًٍذ تذسیس ضاگشداى داضتِ است 

 قشاسریل هیجبضذهقش ٍلسَالیدستشسی هتَاصى کِ ضبهل توبم دستآٍسدّبی هکبتت  عشغِدستآٍسدّبی کلیذی دس  .2

 است . 

 سد تطکیل هیذّذاًاث  سا ( تي آى 983اى جولِ ) ( تي ضاگشد جذیذالطوَل کِ اص8264سال هالی تِ تعذاد ) 8931 دس 

کِ صهیٌِ تعلین ٍ تشتیِ سا تشای ضاگشداى هزکَس فشاّن ًوَدُ است. تا جزب ایي .جزب گشدیذُ است ایي ٍلسَالی هکاتة 

( اًاث افضایص یافتِ 9333( تي رکَس )84016(کِ تِ تعذاد )80418ضاگشداى تعذاد ضاگشداى تعلیوات عوَهی هجوَعأ )

 است. 

   ( تي ضاگشد صهیٌِ 944تشای)  تاسیس گشدیذُ است کِ تا تاسیس آى یک تاب هکتة جذیذ دسایي ٍلسَالی8931 دسسال

 .  فشاّن ضذُ استٍ تشتیِ تعلین 

 .قشاسریل است  هشثَطِ ٍلسَالیهذیشیت هَثش ٍ ضفبف دس  عشغِدستآٍسدّبی کلیذی دس  .3

  ( تاب هکتة تَسط اعضای ًظاست تعلیوی هَسد تشسسی ٍ تاصدیذ قشاس 84هجوَعاً تِ تعذاد ) 8931الی اخیش سال هالی

تلٌذ سفتي کیفیت تعلیوی دس توام ضعثِ ّای دسسی گشدیذُ ٍ توام هعلویي ٍ ضاگشداى تِ ٍقت گشفتِ است کِ سثة 

 . هعیٌِ دس غٌَف دسسی حاضش هیثاضٌذ

  تِ هشجع هشتَطِ اسسال گشدیذُ است تشتیة ٍ ( گضاسش ساال8ًِ)8931 دسسال. 
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 پالى استشاتژیک سَم  ّبی عشغِ پیطشفت ّب ٍ دستآٍسدّب ثِ اسبس

 ٍ هشتجط ثَدى کیفیت .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 تؤهیي سفبُ اجتوبعی آهبدُ سبختِ 

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

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

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
ّب ضبخع ّذف سبالًِ  ضوبسُ 

%88  65481 101500 
هعاسف  اص طشف سیاست ٍ کتة سٌّوایی هعلن کِ  دسسی تعذاد کتة

تَصیع گشدیذُ است. تشای ٍلسَالی  
1 

82% 18456 101500 
هعلن کِ اص طشف ٍلسَالی تِ هکاتة تعذاد کتة ٍ کتة سٌّوایی 

 تَصیع گشدیذُ است
2 

100% 0 80 
ُ تشای استفادُ تعذاد هعلواى/ سٌّوا ٍ ًظاست کٌٌذُ گاى آهَصش دیذ

جذیذ هَاد آهَصضیاص   
3 

100% 0 000 
آهَصش هضوًَی  (TTC)دس تشًاهِ استقاء ظشفیتتعذاد هعلواى کِ 

 دیذُ اًذ.
4 

100% 0 60 
تذٍیش ضذُ تعذاد تشًاهِ ّای آهَصضی  دس هحتَیات هضوَى 

5 

100% 0 00 
تشًاهِ ّای  ،تعذاد هذیشاى هکاتة کِ تشای حوایت ٍ سٌّوایی هعلواى

 آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ.
6 

100% 0 44 
هکتة تشای حوایت هعلواىتعذاد دفعات تاصدیذ اص سطح   

7 

100% 0 00 
دسهکاتة کِ فشغت ّای سٌّوایی  ٍاستقای  تعذاد هعلواى هَجَد

(آصهایطی دس هکتة) ظشفیت تشای ضاى فشاّن  گشدیذُ  
8 

100% 0 00 
 (SMTتشًاهِ ّای )دس هکاتة کِ  ٍ پشسًَل  تعذاد اداسُ هذیشاى

 اضتشاک ًوَدُ اًذ
9 

100% 0 60 
کِ دسٍس سٌّوایی تذسیس سا دس  ۶الی  ۳غٌَف  تعذاد هعلواى تیي

دیذُ اًذ خص ّای سَاد آهَصی، آهَصش سیاضی ت  
11 

 

 

 

 

 



7 
 

 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

 :هطکالت

 

 . هیثاضذدس ایي سال دس هقایسِ پالى تِ دلیل )کوثَدکتة( اًحشاف ٍجَد  دسسی با(جلذ کت18300)تِ تعذاد  .8

 ًثَد تشاًسپَست یک چالص هیثاضذ . ٍتَدجِ کافی ٍخشاتی جادُ ّا  تخاطشًثَد .6

تِ هعاسف ٍلسَالی تَصیع ًگشدیذُ است کِ  جلد( 8344)شنهادییپتِ ًسثت عذم هَجَدیت کتة سٌّوایی هعلن دس سیاست هعاسف ٍالیت کتة  .9

ِ تذسیس هیکٌذ ،آهشیت هعاسف ٍلسَالی تِ سثة هطکالت تشای هعلویي دس سًٍذ تذسیس گشدیذُ است تخػَظ تشای هعلویي کِ خالف سضت

ب سٌّوایی هعلن ضشٍست داضتِ تا هعلویي تِ کتة سٌّوا دستشسی پیذاکٌٌذ  تخاطش عذم دسیافت کتة سٌّوای هعلن ا( جلذ کت8344تعذاد)

 ( تي هعلن اص کتة سٌّوا هحشٍم ضذُ است.. 614تِ تعذاد) 

ٍلی  ًگشدیذُ استتذٍیش گاى کٌٌذُ ًظاست ٍ سٌّوا هعلواى تشای  ذیجذ یآهَصض هَاد اص استفادُجْت ،سویٌاس 8931دسجشیاى سال هالی  .0

ی جذیذ آهَصش دادُ ضَد تخاطش عذم تذٍیش ایي تشًاهِ تِ آهَصض هَاد اص استفادًُیاصاست کِ تشای هعلواى سٌّوا ٍ ًظاست کٌٌذگاى  دسهَسد 

 . ( هعلن اص آهَصش هحشٍم ضذُ است 34تعذاد) 

تشای هعلواى ایي ٍلسَالی دایشًگشدیذُ است ٍلی ًیاص است کِ تشای هعلواى فشغت  (TTC )تیظشف استقاء هِ تشًا 1398هالیدسجشیاى سال  .3

کِ ایي آهَصش هیتَاًذ تاعج تلٌذسفتي سطح داًص هسلکی هعلواى گشدد تخاطش عذم تذٍیش ایي  ّای آهَصضی تشای استقای ظشفیت فشاّن ضَد

 ي هعلن اص آهَصش هحشٍم ضذُ است .( ت  644تشًاهِ تِ تعذاد)  

ّای آهَصضی دس هحتَیات هضوَى تشای هعلواى هکاتة ایي ٍلسَالی تذٍیشًگشدیذُ  تخاطش عذم تذٍیش تشًاهِ  6935دسجشیاى سال هالی  .6

 هیگشدد. تلٌذسفتي سطح داًص هعلواىاست ٍلی ًیاص است تشای هعلواى دسهَسد هحتَیات هضوَى آهَصش دادُ ضَد کِ ایي آهَصش تاعج 

هعبسف سیبستثشای  پیطٌْبدات  

تِ هقام هحتشم سیاست هعاسف ٍالیت غضًی پیطٌْاد هیگشدد تا دس سال تعلیوی آیٌذُ کتة دسسی ٍ سٌّوَد ّای آًشا تِ اساس پالى هعاسف ایي  .8

 دسسی قشاس دّذ.ٍلسَالی تِ ٍقت هعیٌِ آى دس آغاص سال تعلیوی تِ دستشس ضاگشداى ٍ هعلویي تِ هٌظَس تْثَد کیفیت 

کاسهٌذاى هعاسف ٍ هذیشاى هکاتة ایي ،اص هقام هحتشم سیاست هعاسف ٍالیت غضًی تَقع هیشٍد تا تشًاهِ ّای استقای ظشفیت سا تشای هعلواى  .6

 ٍلسَالی ّواٌّگی ٍ تذٍیش ًوایذ.

هعبسف ٍصاستپیطٌْبدات ثشای   

 اسسال کتة دسسی ٍ سٌّوای هعلن تشای سیاست هعاسف  .8

تذٍیش تشًاهِ ّای استقای ظشفیت تشای هعلواى ٍکاسهٌذاى هعاسف ایي ٍلسَالی دس تخص ّای پالى گزاسی، گضاسضذّی ٍ ّواٌّگی تِ هٌظَس  .6

 .ّای اداسی ٍ کاسی تْثَد کیفیت پشٍسِ 
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 دستشسی هتَاصى -2

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

  ثضسگسبالى ثخػَظ صًبى ٍ دختشاى دس کطَس

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

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 6 تعذاد جذیذ الطوَالى )رکَس( 2000 1620 19%

 0 تعذاد جذیذ الطوَالى )اًاث( 600 315 47%

 9 تعذاد هکاتة جذیذ التاسیس)رکَس( 4 1 75%

 4 تعذاد هکاتة جذیذ التإسیس اًاث 0 0 0%

 8 تعذاد هکاتة جذیذ التإسیس هختلط 0 0 0%

 1 تعذاد هکاتة کِ جذیذاً اعواس ضذُ 0 0 0%

 0 تعذاد غٌَف اضافِ کِ تشهیوگشدیذُ است  10 0 100%

 5 تعذاد هکاتة کِ تشهیوگشدیذُ است 2 0 100%

 3 تعذاد هکاتة کِ دیَاسّای احاطِ خَیص سا اعواس ًوَدُ است. 1 0 100%

دسهکاتة  تعذاد چاُ ّای آب حفش ضذُ 24 0 100%  60 

دس هکاتة  تعذاد تطٌاب ّای ساختِ ضذُ 16 0 100%  66 

استتذست آٍسدُ کوکی  تعذاد هکاتة کِ ٍجَُ 22 0 100%  60 

)رکَس( تاسیس ضذُ تسشیعی آهَصشغٌَف تعذاد  50 0 100%  69 

تاسیس ضذُ)اًاث( یآهَصش سشیعغٌَف تعذاد  50 0 100%  64 

)رکَس( حثت ًام ًوَدُ اًذ یسشیعتآهَصش  غٌَفتعذاد ضاگشداى کِ دس  250 0 100%  68 

)اًاث( حثت ًام ًوَدُ اًذ یسشیعتآهَصش  غٌَفتعذاد ضاگشداى کِ دس  250 0 100%  61 

 60 تاسیس ضذُ )رکَس( (CBE) هحلی غٌَف آهَصشتعذاد  5 0 100%

 65 تاسیس ضذُ )اًاث( (CBE) هحلیآهَصش  غٌَفتعذاد  5 0 100%

) رکَس(ضاهل ضذُ اًذ  هحلی غٌَف آهَصشتعذاد ضاگشداى کِ دس  250 0 100%  63 

) اًاث( هحلی حثت ًام ًوَدُ اًذ آهَصشغٌَف تعذاد ضاگشداى کِ دس  250 0 100%  00 

)هشد( هحلیغٌَف تعذاد هعلواى استخذام ضذُ تشای  10 0 100%  06 

)صى( هحلیغٌَف تعذاد هعلواى استخذام ضذُ تشای  10 0 100%  00 

هحلی کِ تِ هکاتة اغلی اًتقال دادُ ضذُ است آهَصش تعذاد غٌَف 0 0 0%  09 

غٌَف هحلی کِ تِ هکاتة اغلی اًتقال دادُ ضذُ است ضاگشداى تعذاد 0 0 0%  04 
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 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 هطکالت

 .  است ذُیًگشد عیتَص یهشدم ٍجَُ کوک یگ چاسُیٍفقشت هعاسف استیس دس تخاطشًثَدتَدجِ .1

 هختلط دس ایي ٍلسَالی تاسیس ًگشدیذُ است . هکاتة اًاث ٍ 8931تخاطش عذم ضشٍست دسسال  .6

طشفت یتخاطش عذم سْویِ )ًگشفتي دسپالى( ًٍااهٌی دستخص اعواس هکاتة،اعواسغٌَف، تشهین ،اعواسهثشص، ٍ اعواس احاطِ پ 8931جاسیطی سال  .9

 .گشداى هطکالت صیاد سا تِ تاس آٍسدُ استاص ضا تي(8144کِ تشای )  ٍجَد ًذاسد

 طشفت غَست ًگشفتِ است .یتسشیعی پ هحلی ٍ آهَصش تاسیس غٌَفتخاطش ًثَد تست ٍ ًااهٌی دس ایي ٍلسَالی دس تخص  8931دسسال هالی  .4

 طشفت غَست ًگشفتِ است .یتخاطش عذم تاسیس غٌَف هحلی ٍ تسشیعی دس تخص استخذم هعلویي ٍ جزب ضاگشداى پ 8931دسسال جاسی  .5

 ت ًگشفتِ است.  طشفت غَسیتِ هکاتة اساسی پ  تخاطش عذم تاسیس غٌَف هحلی دس تخص اًتقال غٌَف  8931طی سال جاسی  .6

 سیبست هعبسف ٍالیت:پیطٌْبدات ثشای 

ایجاد کَسسْای تسشیعی دس هٌاطق دٍس دست ٍلسَالی  ٍ اضافِ ًوَدى کَسسْای سی ،حفشچاُ آب آضاهیذًی،تشهین تعضی هکاتة،تاسیس هکتة جذیذ

 تی ای دسقشیِ جات ٍلسَالی 

 

 

 

 ٍصاست هعبسف:پیطٌْبدات ثشای 

  سا هٌطَس ًوایٌذاکوال هَاد کوکی تشای کَسسْا  ،هٌظَسی استخذام هعلواى تشای کَسسْای هحلی،کَسسْای هحلی دسقشیِ جات سعة العثَس ٍلسَالی  
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 هذیشیت ضفبف ٍ هَثش-3

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

 ضفبف، هقشٍى ثِ غشفِ ٍ هؤثش دس سطح هشکض ٍ ٍالیبت.   

هذیشیت ضفاف ٍ هَحش هی  عشغِطشفت ایي ضاخع ّا دس یًطاى دٌّذُ خالغِ اص ضاخع ّای پالى ضذُ ٍ هیضاى پ: 5-جذٍل

 اضذ.ت

 اًحشاف
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 ضوبسُ

 6 تعذاد هکبتت کِ ًظبست گشدیذُ است 24 10 58%

75% 1 4 
تعذاد گضاسش ّبی ًظبستی کِ تشتیت ٍ اسایِ 

 ضذُ است
0 

100% 0 10 
تعذاد هعلوبى کِ دسیک هکتت یب هکبتت 

 ًضدیک تَظیف گشدیذُ است
9 

100% 0 40 
تَظیف ضذُ ثِ اسبس هسلکی  تعذاد هعلوبى

 هضوَى
4 

100% 0 50 
تعذاد هعلوبى کِ جذیذ استخذام ضذُ 

 است)هشد(
8 

100% 0 20 
تعذاد هعلوبى کِ جذیذ استخذام ضذُ 

 است)صى(
1 

 0 فیػذی حبضشی هعلوبى 100 70 30%

100% 0 22 
تعذاد ضَساّبی اداسی هکبتت جذیذ تبسیس 

 ضذُ
5 

100% 0 1 
 تْیِ ضذُ ثْجَد هکبتت )تعذاد پالى ّبی 

SIP) 
3 

 60 تعذاد آعضبی آهَصش دیذُ ضَساّبی هکبتت 140 0 100%

100% 0 4 

تعذاد ثشًبهِ ّبی آگبّی عبهِ کِ اص طشیق 

ضَساّب، هسبجذ، جلسبت عوَهی  ٍ قشیِ ّب 

 ثشگضاس ضذُ است
66 
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.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

 :هطکالت

 

هعلویي ّوِ سٍصُ جْت اخز هعاش هاَّاس تخاطشًثَد ًوایٌذگی  کاتل تاًگ اجشا هیگشدد ٍدسّشهاُ یک تعذاداصایٌکِ هعاضات هعاسف اصطشیق  .8

 ٍلسَالی تِ هشکض ٍالیت غضًی اعضام هیگشدد . کاتل تاًگ دس

 طشفت ًذاسد.یتخاطش عذم ضشٍست تعذادهعلواى کِ دس هکاتة هشتَطِ ٍیا ّوجَاس دٍتاسُ تَظیف ضذُ اًذ دسسال جاسی پ .6

 طشفت ًذاسد.یتخاطش عذم ًیاص تِ تَظیف هعلواى دس هکاتة ّوجَاس دس سال جاسی تعذاد هعلواى تَظیف ضذ تِ اساس تخػع هضوًَی پ .9

( تي ضاگشد  6344دسسال جاسی تخاطش ًثَد تست دسایي ٍلسَالی هعلویي جذیذ استخذام ًگشدیذُ است کِ تا عذم استخذام آى تِ تعذاد )  .0

 است. تشٍ تا کوثَد هعلن سٍ

( تي اص 86دسسال جاسی تخاطش هطکالت اهٌیتی دسایي ٍلسَالی تشای اعضای ضَساّای اداسی هکاتة آهَصش دادُ ًطذُ است کِ تِ تعذاد ) .3

 آهَصش هحشٍم ضذُ است   .

 تخاطش تکویل ضَسا ّای اداسی هکاتة دس سال جاسی تشای هکاتة ضَسای جذیذتاسیس ًگشدیذُ است . .2

تشگضاس ًطذُ است ساُ  ًسثت هطکالت اهٌیتی  آگاّی عاهِ اص طشیق ضَساّا، هساجذ، جلسات عوَهی  ٍ قشیِ ّا تشًاهِ ّایدس سال جاسی  .7

 خػَظ اًاث تیساس هْن ٍضشٍسی است. اًذاصی ایي تشًاهِ ّا تشای تطَیق ٍتشغیة خاًَادُ ّا تشای اسسال اطفال ضاى تِ هکاتة تِ

 تشتیة ًگشدیذُ است.(SIP هکاتة )دس سال جاسی تخاطشسْلٌگاسی آهشیي ٍلسَالی کذام پالى تْثَد  .1

 . افضٍدُ يیهعلو یشحاضشیغ دس کِ است هطکالت اصجولِ ادیص فاغلِ ٍ یتیاهٌ هطکالت .3

 هعبسف:سیبست  پیطٌْبدات ثشای 

 

تذٍیش سویٌاستخاطش تْیِ گضاسشٍاًاث  استخذام هعلویي رکَس ٍ  

 پیطٌْبدات ثشای ٍصاست هعبسف:

 خص ًظاست آهشیت هعاسف ٍلسَالی هقش . ت حل هطکالت کوثَد تطکیالتی دس
 

 

 

 

 

 


