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 ٍلسَالی هعلَهبت در هَرد

 ٍلسَالیًام  ًبٍر

 دس ٍلسَالی جٌسیتتِ اساس  ة تؼلیوات ػوَهیتؼذاد هکات الف.

 هکاتة رکَستؼذاد  4

 اًاث هکاتةتؼذاد  5

 68  تؼذاد هکاتیة هختلط 

 دس ٍلسَالی تِ اساس دٍسُ تؼلیوات ػوَهی تؼذاد هکاتة ب.

 ئیِتؼذاد هکاتة دٍسُ اتتذا 06

 تؼذاد هکاتة دٍسُ هتَسطِ  99

  لیسِتؼذاد هکاتة  29

 دس ٍلسَالی تِ اساس جٌذس تؼلیوات ػوَهی تؼذاد ضاگشداى ج. 

 تؼذاد ضاگشداى رکَس 02547

 تؼذاد ضاگشداى اًاث 01150

 تِ اساس جٌسیت غیشحاضش دایویذاد هجوَع ضاگشداى تؼد. 

 رکَس غیش حاضش دایوی تؼذاد ضاگشداى  9181

 اًاث  غیشحاضش دایوی تؼذاد ضاگشداى 4111

 فیائیهؼلَهات جغشار. 

 تؼذاد قشیِ ّای ًضدیک تِ ٍلسَالی 00

 قشیِ ّای دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد  791

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هکاتة  0

 دالیل هسذٍد ضذى هکاتة  جٌگ تیي هشدم هحل ٍ کَچی ّا
آى دس هکاتة دیگش خذهتی ضذُ تِ هکاتة دیگش ٍضاگشداى هؼلویي 

ٍیک تؼذاد تی سشًَضت ضذُ است جزب گشدیذُ است  .  

 هؼلواى ٍ ضاگشداى هکاتة هسذٍد ضذٍُضؼیت 

 تؼذاد حادثات اهٌیتی کِ تاسیسات هکاتة سا تْذیذ کشدُ تاضذ حادثات اهٌیتی ًیست
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 خالغِ اجزاأت

 .هی ببضذ ٍلسَالیکیفیت ٍ هزتبط بَدى کِ ضبهل دستآٍردّبی توبم هکبتب  عزغِآٍردّبی کلیذی در دست -1

 ب دسسی اص سیاست هؼاسف تذست آٍسدُ است  ا(جلذکت39299تِ تؼذاد) ًاٍساهشیت هؼاسف ٍلسَالی  8998طی سال جاسی

( تي ضاگشد تِ کتة دسسی دستشسی حاغل ًوَدًذ کِ 9999کِ تا تَصیغ آى تِ تؼذاد ) ٍتِ هکاتة تَصیغ گشدیذُ است .

 اثش هثثت دس سًٍذ تذسیس ضاگشداى داضتِ است 

 اص سیاست هؼاسف تذست آٍسدُ است   سٌّوا(جلذکتة 200تِ تؼذاد) ًاٍساهشیت هؼاسف ٍلسَالی  8998طی سال جاسی

دستشسی حاغل ًوَدًذ کِ  سٌّواتِ کتة  هؼلن( تي 899)کِ تا تَصیغ آى تِ تؼذاد   تَصیغ گشدیذُ است . هؼلویيٍتِ 

 .اثش هثثت دس سًٍذ تذسیس ضاگشداى داضتِ است 

 دس تشًاهِ استقاء ظشفیتآهَصش دیذُ  تؼذاد هؼلواى  8998دسسال جاسی(TTC)  تذٍیش ( تي  هیشسذ 54تِ ) آهَصش هضوًَی

 تشای استقای ظشفیت هؼلویي تسیاس هْن تَدُ ًٍیاص است سْن ایي ٍلسَالی تطتش گشدد. چٌیي تشًاهِ ّا

 اص سطح هکاتة تاصدیذ غَست گشفتِ است کِ هطکالت هَجَد ( تاس 9تِ تؼذاد )  8931ص هؼلواى دسسال جاسیتشای حوایت ا

ذسیس ٍ  ًظن دسپلیي دس ػشغِ ّای کِ تاػت تْثَد سًٍذ ت. تشسسی ٍ تشای حل آى ّذایت ّای الصم اسایِ گشدیذُ است 

 هختلف هکاتة گشدیذُ است .

 استقای ظشفیت تشای ضاى  هؼلواى هَجَد دسهکاتة کِ فشغت ّای سٌّوایی  ٍ تشایتشًاهِ ّای آهَصضی  دس 8931طی سال جاسی

  .استضذُ هستفیذ ( تي هؼلن اص آهَصش 84)ٍ تِ تؼذاد  غَست گشفتِ طشفت یپ )آصهایطی دس هکتة( .فشاّن  گشدیذُ

 . هی ببضذ ٍلسَالیدستزسی هتَاسى کِ ضبهل توبم دستآٍردّبی هکبتب  عزغِدستآٍردّبی کلیذی در  -2

 تِ هکاتة جزب  ( تي ضاگشد اًاث8999تِ تؼذاد) ٍ ( تي ضاگشداى جذیذ الطوَل رکَس8399)دتِ تؼذا 8998دسسال جاسی

کِ صهیٌِ تؼلین ٍ تشتیِ سا تشای ضاگشداى هزکَس فشاّن ًوَدُ است. تا جزب ایي ضاگشداى تؼذاد ضاگشداى  .گشدیذُ است

 ( اًاث افضایص یافتِ است. 89958( تي رکَس )89537(کِ تِ تؼذاد )29598تؼلیوات ػوَهی هجوَػأ )

  ( تي 299ت کِ تا تاسیس آى تشای )( تاب هکتة هختلط دس ایي ٍلسَالی تاسیس گشدیذُ اس8تِ تؼذاد) 8998دسسال جاسی

 ضاگشد صهیٌِ تؼلین فشاّن ضذُ است .

 ( تاب هکتة اص طشف هشدم هحل تشای سفغ یک سلسلِ هطکالت ٍجَُ کوکی تذست 8تِ تؼذاد) 8998طی سال جاسی

 .آٍسدُ است.

 ( 835شدیذُ ٍتشای )دسایي ٍلسَالی تاسیس گ( غٌف هحلی اًاث 8رکَس ٍ)( غٌف هحلی 2تِ تؼذاد ) 8998دسسال جاسی

( تي هؼلن دس 2اّن ضذُ است ّوچٌاى تِ تؼذاد ) فشٍ تشتیِ صهیٌِ تؼلین ( اًاث 70( رکَس ٍ )75ضاگشد کِ اص جولِ ) تي 

 ایي تخص استخذام ضذُ است.

  ( تاب هکاتثذس ایي ٍلسَالی تشهین گشدیذُ است کِ تا تشهین آى هطکالت هَجَد دس تخص ّای دسٍاصُ 2) 8998طی سال

 تشطشف ضذُ است. دس ایي هکاتة کلکیي ٍ

  تي ضاگشد اص غٌَف هحلی تِ هکاتة اساسی اًتقال ضذُ است . 75تِ تؼذاد  8998دسسال جاسی 

 



6 
 

 

 هزبَطِ. ٍلسَالیهذیزیت هَثز ٍ ضفبف در  عزغِدستآٍردّبی کلیذی در  -3

  تؼلیوی هَسد تشسسی ٍ تاصدیذ قشاس ( تاب هکتة تَسط اػضای ًظاست 79هجوَػاً تِ تؼذاد ) 8998الی اخیش سال هالی

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

 .اسایِ گشدیذُ است گضاسش تطَس ستغ ٍاس تِ آهشیت ًظاست تؼلیوی  (3) .هؼیٌِ دس غٌَف دسسی حاضش هیثاضٌذ

 ٍتاسُ تَظیف ضذُ اًذ دس هکاتة ًضدیک ٍ یا ّوجَاس دهؼلن  ( تي2تِ تؼذاد) 8998دسسال جاسی. 

 کاس ّای  کِ تا تشتیة ایي پالى دس توامپالى تْثَد تشای هکاتة ایي ٍلسَالی تشتیة ضذُ است  8 8931دسسال جاسی

 .اداسی  هکاتة ایي ٍلسَالی تْثَد تِ ٍجَد اهذُ است

 ضذُ استجلسات ػوَهی  ٍ قشیِ ّا تشگضاس  تشًاهِ آگاّی ػاهِ اص طشیق ضَساّا، هساجذ،(  9ُ تؼذاد)8931دس سال جاسی ب 

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

 .هَثش ٍاقغ ضذُ است

 کِ سثة تلٌذ سفتي کیفیت ى سخػتی قاًًَی غیش حاضشی ًذاضتِ است هؼلویي ایي ٍلسَالی تذٍ 8931دسسال جاسی

 .تؼلیوی دس توام ضؼثِ ّای دسسی گشدیذُ

 پالى استزاتژیک سَم  ّبی عزغِ پیطزفت ّب ٍ دستآٍردّب بِ اسبس

 کیفیت ٍ هزتبط بَدى .1

ضبگزداى در ّوِ سطَح داًص، هْبرت ّب، ًگزش ّب ٍ ارسش ّبیی را کسب خَاٌّذ ًوَد کِ السهِ یک ضْزًٍذ  ّذف کلی:

سبلن، رضیذ، هسئَلیت پذیز ٍ هَلذ هی ببضذ ٍ اٍ را بزای سْن گیزی ٍ هطبرکت هؤثز در رًٍذ تؤهیي رفبُ اجتوبعی آهبدُ سبختِ 

 ٍ بیي الوللی هجْش هی ًوبیذ.  ٍ بزای اضتغبل هػئَى ٍ پبیذار در ببسارّبی داخلی 

 کیفیت ٍ هزتبط بَدى ًطبى هی دّذ. عزغٍِ پیطزفت ّب را، در ضبخع ّبی پالى ضذُ  :1 جذٍل

 اًحزاف
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
 ضوبرُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

72% 40493 841211 

تؼذاد کتة دسسی ٍ کتة سٌّوایی هؼلن کِ اص 

تَصیغ طشف سیاست هؼاسف  تشای ٍلسَالی 

 گشدیذُ است.
8 

73% 40493 150200 
تؼذاد کتة ٍ کتة سٌّوایی هؼلن کِ اص طشف 

 ٍلسَالی تِ هکاتة تَصیغ گشدیذُ است
2 

011% 1 81 

تؼذاد هؼلواى/ سٌّوا ٍ ًظاست کٌٌذُ گاى 

 هَاد آهَصضیآهَصش دیذُ تشای استفادُ اص 

 جذیذ
9 

تؼذاد هؼلواى کِ دس تشًاهِ استقاء  821 54 69% 5 
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 دیذُ اًذ.آهَصش هضوًَی  (TTC)ظشفیت

1% 1 2 
دس  تؼذاد تشًاهِ ّای آهَصضی تذٍیش ضذُ

 هحتَیات هضوَى
4 

1% 1 1 

تؼذاد هذیشاى هکاتة کِ تشای حوایت ٍ 

سٌّوایی هؼلواى، تشًاهِ ّای آهَصضی سا سپشی 

 ًوَدُ اًذ.
8 

1% 9 9 
تؼذاد دفؼات تاصدیذ اص سطح هکتة تشای 

 حوایت هؼلواى
7 

52% 84 92 

تؼذاد هؼلواى هَجَد دسهکاتة کِ فشغت ّای 

سٌّوایی  ٍاستقای ظشفیت تشای ضاى فشاّن  

 گشدیذُ )آصهایطی دس هکتة(
1 

1% 1 1 
تؼذاد اداسُ هذیشاى  ٍ پشسًَل هکاتة کِ دس 

 اضتشاک ًوَدُ اًذ( SMTتشًاهِ ّای )
3 

1% 1 1 

کِ دسٍس  ۶الی  ۳تؼذاد هؼلواى تیي غٌَف 

تذسیس سا دس تخص ّای سَاد آهَصی، سٌّوایی 

 آهَصش سیاضی  دیذُ اًذ
81 

 
 هطکالت ٍ پیطٌْبدات2جذٍل 

 :هطکالت

زا ْسسیاست اًحشاف ٍجَد داضتِ است. ل جلذ کتة دس ایي سال دس هقایسِ اص پالى تِ دلیل )کوثَد( کتة د 17111تؼذاد .8

ّای آى کیفیت دسسی دس هکاتة ایي ٍلسَالی طَسیکِ پالى ًسثت ػذم تَصیغ ٍ ًثَد سیت ّای هکول ًػاب تؼلیوی ٍ سٌّوَد 

گشدیذُ تَد خَب ًثَدُ است. ّوچٌاى تِ خاطش ػذم ضشٍست تِ کتة سٌّوای هؼلن دس سال جاسی کتة سٌّوای هؼلن تَصیغ 

 ًگشدیذُ است

 ًثَد اهٌیت ٍخشاتی جادُ ّا یک چالص است .  .2

(تي اص آهَصش هحشٍم  2ٍتؼتذاد )  دس هحتَیات هضوَى دایش ًگشدیذُ استصضی تشًاهِ ّای آهَتخاطش ًثَد اهکاًات  8931دسسال جاسی .9

 .ضذُ است

تخاطش ػذم  جذیذ هَاد آهَصضیُ دس هَسد استفادُ اص آهَصش دیذکٌٌذُ گاى  ذاد هؼلواى/ سشهؼلواى ٍ ًظاستؼ 8998دسسال جاسی .3

 تذٍیش ایي تشًاهِ پطشفت ًذاسد.

اص آهَصش  هؼلن (تي 1ٍتؼتذاد )   دس هحتَیات هضوَى دایش ًگشدیذُ استتشًاهِ ّای آهَصضی تخاطش ًثَد اهکاًات  8931دسسال جاسی .5

 . هحشٍم ضذُ است
  تؼذاد هذیشاى هکاتة کِ تشای حوایت ٍ سٌّوایی هؼلواى، تشًاهِ ّای آهَصضی تخاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ آهَصضی   8931دسسال جاسی .6

 .ضذُ است (تي اص آهَصش هحشٍم 4) غَست ًگشفتِ است کِ

دسٍس سٌّوایی تذسیس دستخص ّای  ۶الی  ۳تخاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ سَاد آهَصی آهَصش سیاضی ّیچ هؼلن تیي غٌَف   .7

 .( تي هؼلن اص آهَصش هحشٍم هاًذُ است   2سَادآهَصی آهَصش سیاضی آهَصش ًذیذُ است کِ تا ػذم تذٍیش ایي تشًاهِ تِ تؼذاد ) 

 طشفت غَست ًگشفتِ است.یپهذیشاى  ٍ پشسًَل هکاتة  تشای (SMT)تخاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ  8998دسسال جاسی  .8

. 
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هعبرف ریبستبزای  پیطٌْبدات  

 

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

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

اص هقام هحتشم سیاست هؼاسف ٍالیت غضًی تَقغ هیشٍد تا تشًاهِ ّای استقای ظشفیت سا تشای کاسهٌذاى هؼاسف ٍ هذیشاى هکاتة ایي ٍلسَالی 

 ّواٌّگی ٍ تذٍیش ًوایذ.

.  

 

هعبرف ٍسارتپیطٌْبدات بزای   

 

 اسسال کتة دسسی تشای سیاست هؼاسف  .8

تذٍیش تشًاهِ ّای استقای ظشفیت تشای کاسهٌذاى هؼاسف ایي ٍلسَالی دس تخص ّای پالى گزاسی، گضاسضذّی ٍ ّواٌّگی تِ هٌظَس  .2

 تْثَد کیفیت پشٍسِ ّای اداسی ٍ کاسی.

 

 دستزسی هتَاسى-2

دستزسی هتَاسى ٍ ّوگبًی بِ فزغت ّبی تعلیوی هزتبط، هػئَى ٍ ببکیفیت بزای اطفبل، جَاًبى ٍ افشایص  ّذف کلی:

  بشرگسبالى بخػَظ سًبى ٍ دختزاى در کطَر

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

 اًحزاف
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
 ضبخع ّب ّذف سبالًِ

ضوبرُ
 

 8 تؼذاد جذیذ الطوَالى )رکَس( 8411 8511 7%

 2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًاث( 8411 8911 13%

 9 تؼذاد هکاتة جذیذ التاسیس)رکَس( 1 1 0%

1%  5 سیس اًاثإتؼذاد هکاتة جذیذ الت 1 1 

1%  4 سیس هختلطإتؼذاد هکاتة جذیذ الت 8 0 

1%  8 اػواس ضذُتؼذاد هکاتة کِ جذیذاً  1 1 

 7 تؼذاد غٌَف اضافِ کِ جذیذ اػواس گشدیذُ است  4 1 100%

گشدیذُ استتشهیوتؼذاد هکاتة کِ  2 2 51%  1 

 3 تؼذاد هکاتة کِ دیَاسّای احاطِ خَیص سا اػواس ًوَدُ است. 5 1 100%

دسهکاتة  تؼذاد چاُ ّای آب حفش ضذُ 2 1 100%  81 
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دس هکاتة  ضذُتؼذاد تطٌاب ّای ساختِ  4 1 100%  88 

تذست آٍسدُ استکوکی  تؼذاد هکاتة کِ ٍجَُ 81 8 20%  82 

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

ضذُ)اًاث(تاسیس  تؼذاد غٌَف آهَصش سشیؼی 1 1 0%  85 

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

 84 )رکَس(

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

 88 )اًاث(

 87 تاسیس ضذُ )رکَس( (CBE)تؼذاد غٌَف آهَصش هحلی  2 9 0%

 81 تاسیس ضذُ )اًاث( (CBE)تؼذاد غٌَف آهَصش هحلی  8 0 0%

 83 تؼذاد ضاگشداى کِ دس غٌَف آهَصش هحلی ضاهل ضذُ اًذ ) رکَس( 74 75 0%

 21 تؼذاد ضاگشداى کِ دس غٌَف آهَصش هحلی ثثت ًام ًوَدُ اًذ ) اًاث( 14 71 18%

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

 است
29 

0% 74 74 
غٌَف هحلی کِ تِ هکاتة اغلی اًتقال دادُ ضذُ  ضاگشداى تؼذاد

 25 است

 

 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 هطکالت

تخص اػواس هکاتة،اػواسغٌَف، اػواسهثشص،حفش چاُ آب  تخاطش ػذم سْویِ )ًگشفتي دسپالى( ًٍااهٌی دس 8998طی سال جاسی .8

 .گشداى هطکالت صیاد سا تِ تاس آٍسدُ استاص ضا تي(2599کِ تشای ) طشفت ٍجَد ًذاسدیآضاهیذًی ٍ اػواس احاطِ پ

 .هکاتة رکَس،اًاث جذیذ تاسیس ًگشدیذُ است  ػذم ضشٍستتخاطش  0298دس سال جاسی .9

تسشیؼی تاسیس ًطذُ است ّوچٌاى دس تخص استخذام  آهَصش تخاطش ػذم ضشٍست دس ایي ٍلسَالی غٌَف 8998طی سال جاسی .9

 طشفت غَست ًگشفتِ است.یٍ جزب ضاگشداى ًیض پ

تخاطش جشیاى تذسیس دس غٌَف هحلی تشای ضاگشداى تاقی هاًذُ ، غٌَف هحلی تِ کلی تِ هکاتة اساسی اًتقال  8998طی سال  .3

 ًطذُ است.

 

 ریبست هعبرف ٍالیت:پیطٌْبدات بزای 

حفش چاُ آب اضاهیذًی تَجِ  ٍ هکاتة احاطِ ، یدسس غٌَف اػواس هَسد تادس گشددیه طٌْادیپ یغضً تیٍال هؼاسف استیس هحتشم هقام تِ

 ًوایذ تا هطکالت ضاگشداى حل ٍ هحیط سالن تؼلیوی تشای ضاگشداى هْیا گشدد.

 

 ٍسارت هعبرف:پیطٌْبدات بزای 

 اػواس ٍ یذًیآضاه هکاتة،آب احاطِ،هکاتة اػواس پالى یهٌظَس ٍ تَدجِ هَسد دس تا گشددیه طٌْادیپ هؼاسف لِیجل ٍصاست هحتشم هقام تِ
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 .ًوایذ .ضاهل پالى سال آیٌذُ ًوایذ خاظ تَجِ ٍ یّوکاس ّا تطٌاب

 

 
 

 هذیزیت ضفبف ٍ هَثز-3

اًکطبف ٍ تقَیِ هذیزیت هؤثز، ضفبف ٍ پبسخگَ بزای ارایِ ٍ فزاّن آٍری خذهبت تعلیوی ببکیفیت ٍ هتَاسى بطَر : ّذف کلی

 ضفبف، هقزٍى بِ غزفِ ٍ هؤثز در سطح هزکش ٍ ٍالیبت.   

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

 تاضذ.

 اًحزاف
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
 ضوبرُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 8 تؼذاد هکاتة کِ ًظاست گشدیذُ است 71 71 89%

استایِ ضذُ تشتیة ٍ اس کِ تؼذاد گضاسش ّای ًظاستی 5 5 9%  2 

69% 2 4 
ة یا هکاتة ًضدیک تَظیف تؼذاد هؼلواى کِ دسیک هکت

 گشدیذُ است
9 

 5 تؼذاد هؼلواى تَظیف ضذُ تِ اساس هسلکی هضوَى 81 1 899%

استخذام ضذُ است)هشد(تؼذاد هؼلواى کِ جذیذ  92 1 899%  4 

استخذام ضذُ است)صى(تؼذاد هؼلواى کِ جذیذ  82 1 899%  8 

2% 31%  899%  7 فیػذی حاضشی هؼلواى 

جذیذ تاسیس ضذُ اداسی هکاتة تؼذاد ضَساّای 1 1 0%  1 

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

هکاتة ضَساّایآهَصش دیذُ تؼذاد آػضای  82 1 899%  81 

9% 9 9 
ضَساّا،  اص طشیقتؼذاد تشًاهِ ّای آگاّی ػاهِ کِ 

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

 :هطکالت

تِ اساس هسلک هضوَى ٍهؼلویي جذیذ  لویيؼیي ٍلسَالی دس تخص استخذام ه تخاطش کوثَد تست دسا 8998دسسال جاسی .8

 طشفت غَست ًگشفتِ است.یپ رکَس،اًاث 

 ّای اداسی هکاتة دسایي ٍلسَالی ضَسای جذیذ تاسیس ًگشدیذُ است.ُ تِ خاطش تکویل ضَسا 8931دسسال جاسی .2

طشفت غَست ًگشفتِ یتخاطش ػذم تذٍیش تشًاهِ ّای آهَصضی تشای اػضای ضَسا ّای  ایي ٍلسَالی پ 8931دسسال جاسی .9

 است .

 

 هعبرف: ریبستپیطٌْبدات بزای 

تشای  ُاص هقام هحتشم سیاست هؼاسف ٍالیت غضًی دسخَاست هیگشدد تا دس تخص اصدیاد تطکیل، تْیِ التشتَاس ّای سایٌس ٍساختي سشپٌا

 هکاتة تذٍى تؼویش تَجِ جذی ًوایذ. 
 
 

 پیطٌْبدات بزای ٍسارت هعبرف:

ضاهل  حفش چاُ ّای آب آضاهیذًی تَجِ ًوَدُ ٍ ٍ ُسشپٌاتِ هقام هحتشم ٍصاست هؼاسف پیطٌْاد هیگشدد تا دس تخص اصدیاد تطکیل،ساختي 

 پالى سال ایٌذُ ًوایذ.

 

 

 


