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 ٍلسَالی هعلَهبت دس هَسد

 ٍلسَالیًبم  ادسسکي

 دس ٍلسَالی جٌسیتثِ اسبس  ت تؼلیوبت ػوَهیتؼذاد هىبت الف.

 رکَس هکبتبتعذاد  1

 اًبث هکبتب تعذاد  1

 ب هختلطتعذاد هکبت 61

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس دٍسُ تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد هىبتت ة.

 ئیِتعذاد هکبتب دٍسُ ابتذا 41

 تعذاد هکبتب دٍسُ هتَسطِ  19

  لیسِتعذاد هکبتب  3

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس جٌذس تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد ضبگشداى ج. 

 تعذاد ضبگشداى رکَس 9583

 تعذاد ضبگشداى اًبث 6916

 ثِ اسبس جٌسیت غیشحبضش دایویذاد هجوَع ضبگشداى تؼد. 

 رکَس غیش حبضش دایوی تعذاد ضبگشداى  750

 اًبث  غیشحبضش دایوی تعذاد ضبگشداى 560

 فیبئیهؼلَهبت جغشار. 

 تعذاد قشیِ ّبی ًضدیک بِ ٍلسَالی 22

 قشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالی تعذاد  351

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتعذاد هکبتب  7

 دالیل هسذٍد ضذى هکبتب  ػذم هَجَدیت هؼلن دسهٌغمِ 

ثب ایطبى لشاسد صَست ًگشفتِ ، لشاسدادی ثَدُ یيچَى هؼلو

 است

 ضبگشداى ثِ هىبتت ًضدیه جزة گشدیذُ اًذ

 

  

 هعلوبى ٍ ضبگشداى هکبتب هسذٍد ضذٍُضعیت 

 تبسیسبت هکبتب سا تْذیذ کشدُ ببضذتعذاد حبدثبت اهٌیتی کِ  10
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 خالغِ اجشاأت

 کیفیت ٍ هشتبط بَدى .1
( جلذ وتت 25300ثِ تؼذاد )وتت سٌّوبی هؼلن وتت دسسی ٍ جلذ ( 111500اص جولِ ) 1398دسسبل هبلی   -1

هىبتت آهشیت هؼبسف ٍلسَالی ادسسىي تَسظ  گشداى ٍ هؼلوبى تَصیغت سٌّوبی هؼلن ثشای ضبوت ٍدسسی 

وتت دسسی ثشای فیصذ  17گشدیذُ است، ثب تَصیغ ضذى وتت فَق الزوش دس حذٍد  سیبست هؼبسف ٍالیت تَصیغ

 س سًٍذ تذسیس ضبگشداى گشدیذُثبػج ثْجَد دوِ  ثِ دستشس ضبى لشاس گشفتِ استتَصیغ ٍ هؼلوبى ضبگشداى ٍ 

 است.

ثخص آهَصش ّبی جذیذ ، آهشیي ٍ اػضبی ًظبست دس هؼلویي/سٌّوب( تي اص 5ثِ تؼذاد ) 1398دس سبل هبلی  -2

 وِ ثبػج استمبء ظشفیت آًْب گشدیذُ است. تحت آهَصش لشاس گشفتِ اًذ،

 

 دستشسی هتَاصى ثِ تؼلین ٍ تشثیِ .2
( تي ضبگشداى دس ثشًبهِ تؼلیوبت ػوَهی دس صٌَف اٍل جذیذالطوَل جزة 3191ثِ تؼذاد ) 1398دسسبل هبلی  -1

اًبث دسهىبتت  ضبگشداى ( تي1386) ( تي جذیذالطوَل روَس ٍ 1805)گشدیذُ است وِ اص آًجولِ ثِ تؼذاد 

تطىیل هی دّذ وِ ثب جزة تؼذاد ضبگشداى فَق الزوش هجوَػِ ضبگشداى ثشًبهِ تؼلیوبت  تؼلیوبت ػوَهی

 سسذ. یداى ه( تي ضبگش16499ػوَهی ثِ تؼذاد )

وِ ثب اػوبس هىبتت هتزوشُ  1398دسسبل هبلی هىبتت تؼلیوبت ػوَهی اصعشیك ثشًبهِ الشاء  ثبة ( 5اػوبس )  -2

 ش ٍ پشٍسش خَیص اداهِ ثذٌّذ.اوٌَى ضبگشداى هی تَاًٌذ دس یه فضبء هصئَى ٍ آسام ثِ آهَص
 

  هذیشیت هَحش ٍ پبسخگَ .3

وِ ایي ًظبست ثبػج گشدیذ تب هؼلویي دسٍس ، ثِ ضىل دٍاهذاس هىبتت تؼلیوبت ػوَهی ( ثبة35)ًظبست اص  -1

 خَیص سا ثِ ٍجِ احسي اسایِ ًوبیٌذ.
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  ( NESPIII )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 

 ویفیت ٍ هشتجظ ثَدى ًطبى هی دّذ. ػشصٍِ پیطشفت ّب سا، دس ضبخص ّبی پالى ضذُ  :1 جذٍل

 تفبٍت
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب

ّذف 

 سبالًِ
ّب ضبخع  ضوبسُ 

%64  25300 70600 
 عشف اصٍ وتت سٌّوبیی هؼلن وِ  دسسی تؼذاد وتت

تَصیغ گشدیذُ است. ثشای ٍلسَالی سیبست هؼبسف   
۱ 

%77  00322 ۱۱۱022 
هؼلن وِ اص عشف ٍلسَالی ثِ تؼذاد وتت ٍ وتت سٌّوبیی 

 هىبتت تَصیغ گشدیذُ است
0 

%33  ۱1 

معلم 02  

عضونظا۱

 رت

ُ تؼذاد هؼلوبى/ سٌّوب ٍ ًظبست وٌٌذُ گبى آهَصش دیذ

جذیذ هَاد آهَصضیثشای استفبدُ اص   3 

2 2 2 
 (TTC)استمبء ظشفیت تؼذاد هؼلوبى وِ دس ثشًبهِ

 دیذُ اًذ. یهضوًَ آهَصش
۴ 

2 2 2 
تذٍیش ضذُ تؼذاد ثشًبهِ ّبی آهَصضی دس هحتَیبت  

 هضوَى
۵ 

2 2 2 
 ،تؼذاد هذیشاى هىبتت وِ ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی هؼلوبى

 ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ.
۶ 

دفؼبت ثبصدیذ اص سغح هىتت ثشای حوبیت هؼلوبىتؼذاد  1 1 2  7 

2 2 2 

فشصت ّبی سٌّوبیی   وِ دسهىبتت تؼذاد هؼلوبى هَجَد

آصهبیطی دس ) گشدیذُ ضبى فشاّن ٍاستمبی ظشفیت ثشای 

(هىتت  
۸ 

2 2 2 
ثشًبهِ ّبی دس هىبتت وِ  ٍ پشسًَل  تؼذاد اداسُ هذیشاى

(SMT) اضتشان ًوَدُ اًذ 
۹ 

2 2 2 

وِ دسٍس سٌّوبیی  6الی  3تؼذاد هؼلوبى ثیي صٌَف 

 خص ّبی سَاد آهَصی، آهَصش سیبضی تذسیس سا دس ث

.دیذُ اًذ  
۱2 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

 :هطکالت

 چَى ثِ اص جولِ هطىالت ػوذُ هی ثبضذ وِ هبًغ سسیذى ثِ ّذف گشدیذُ است،  12 -7دسسی اص صٌف  تًجَد وت

 ف هشاجؼِ گشدیذُ وتت هغبثك ًیبص هَجَد ًجَدُ است.سیبست هؼبس

  وتت دسسی هىبتت تَسظ تحَیلذاساى هىبتت ثذٍى وذام وشایِ ٍ اهتیبص اًتمبل دادُ ضذُ است ٍ ایي یه چبلص است صیشا

 وذام ثَدیجِ دس استجبط اًتمبل وتت هَجَد ًیست 

  ًجَد ثَدجِ ٍهٌبثغ توَیل وٌٌذُ ثبػج آى گشدیذُ است وِ ثشًبهِ ّبی استمبء ظشفیت چَى ٍسوطبح ّبی آهَصضی

 هیتَدیه ثشای هؼلویي ٍ وبسهٌذاى ثشگضاس ًگشدد. هضوًَی ٍ

  
 

هعبسف سیبستبشای  ضوب پیطٌْبدات  

 

 

 .وتت دسسی هغبثك ًیبص آهشیت هؼبسف ثِ هَلغ آى تَصیغ گشدد 

 ٍ ضَد.سبیل تشاًسپَستی دس ًظش گشفتِ اًتمبل وتت ٍ  ثشای ًظبست اصهىبتت  

  ػشصِ ًظش گشفتي ثَدجِ الصم ثِ هٌظَس تغجیك فؼبلیت ّبی ثشًبهِ استمبء ظشفیت ایيدس 

  

هعبسف ٍصاستپیطٌْبدات بشای   

 سسی الی صٌَف دٍاصدّن ٍ تَصیغ آى هغبثك ًیبص سیبست هؼبسف ٍالیبتچبح ٍ تَصیغ وتت د 

 .ثَدجِ ٍ هٌبثغ توَیل وٌٌذُ ثشای تغجیك فؼبلیت ّبی ایي ػشصِ دس ًظش گشفتِ ضَد 

  اووبل وبس اػوبس هتجبلی هىبتت تحت پَضص ثشًبهِ الشاء 

  هسبػذ سبختي صهیٌِ استمبی سَیِ تحصیلی ثشای آهشیي هؼبسف الی همبعغ هبستشی ٍ دٍوتَسا 
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 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 ثبضذ. ػشصِضبخص ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضبخص ّب دس  خالصۀ :3جذٍل 

 تفبٍت
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب

ّذف 

 سبالًِ
 ضوبسُ ضبخع ّب

 1 تؼذاد جذیذ الطوَالى )روَس( 728 1805 0

 2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًبث( 524 1386 0

 3 تؼذاد هىبتت جذیذ التبسیس)روَس( 1 0 1

 4 تؼذاد هىبتت جذیذ التبسیس )اًبث( 0 0 0

 5 تؼذاد هىبتت جذیذ التبسیس هختلظ 0 0 0

 6 تؼذاد هىبتت جذیذ اػوبس ضذُ 0 0 0

 7 تؼذاد صٌَف اضبفِ وِ جذیذ اػوبس گشدیذُ است  0 30 0

 8 تؼذاد هىبتت وِ دٍثبسُ اػوبس گشدیذُ است 0 0 0

اػوبس ًوَدُ است.تؼذاد هىبتت وِ دیَاسّبی احبعِ خَیص سا  0 0 0  9 

دسهىبتت  تؼذاد چبُ ّبی آة حفش ضذُ 0 0 0  10 

دس هىبتت  تؼذاد تطٌبة ّبی سبختِ ضذُ 0 0 0  11 

ثذست آٍسدُ استووىی  ٍجَُتؼذاد هىبتت وِ  0 0 0  12 

)روَس( تبسیس ضذُ تسشیؼی آهَصش صٌَفتؼذاد  0 0 0  13 

تبسیس ضذُ)اًبث( یسشیؼتآهَصش  صٌَفتؼذاد  0 0 0  14 

0 0 0 
حجت ًبم ًوَدُ  یسشیؼتآهَصش  صٌَفتؼذاد ضبگشداى وِ دس 

)روَس( اًذ  
15 

0 0 0 
حجت ًبم ًوَدُ  یسشیؼتآهَصش  صٌَفتؼذاد ضبگشداى وِ دس 

)اًبث( اًذ  
16 

 17 تبسیس ضذُ )روَس( (CBE)تؼذاد صٌَف آهَصش هحلی  0 0 0

 18 تبسیس ضذُ )اًبث( (CBE)تؼذاد صٌَف آهَصش هحلی  0 0 0

0 
0 

0 
تؼذاد ضبگشداى وِ دس صٌَف آهَصش هحلی ضبهل ضذُ اًذ ) 

 روَس(
19 

تؼذاد ضبگشداى وِ دس صٌَف آهَصش هحلی حجت ًبم ًوَدُ اًذ  0 0 0 20 
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 ) اًبث(

 21 تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای صٌَف هحلی )هشد( 0 0 0

 22 تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای صٌَف هحلی )صى( 0 0 0

0 
0 

0 
تؼذاد صٌَف آهَصش هحلی وِ ثِ هىبتت اصلی اًتمبل دادُ 

 ضذُ است 

23 

0 0 0 
صٌَف هحلی وِ ثِ هىبتت اصلی اًتمبل دادُ  ضبگشداى تؼذاد

 ضذُ است

24 

 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 هطکالت

  عشف ٍجِ ووىی اص عشف سیبست هؼبسف ٍ ٍصاست هؼبسف ثشای هىبتت تَصیغ ًطذُ است چَى اص ًَع ّیچ

 همبم ٍصاست هؼبسف دس ایي صهیٌِ وذام تخصیص خبصی ٍجَد ًذاضتِ است.

 ًجَد تطىیل ثِ خبعش تبسیس هىبتت جذیذ 

  ًجَد ثَدجِ ٍ هٌبثغ توَیل وٌٌذُ ثِ هظَس تغجیك فؼبلیت ّبی چَى ایجبد صٌَف آهَصضی تسشیؼی ٍ هحلی

 ٍسبیش فؼبلیت ّبی هشتجظ.

  ووجَد هَجَدیت ٍسبیل تشاًسپَستیًباهٌی ، هذاخلِ صٍسهٌذاى ، خبلی ثَدى تؼذاد صیبدی اص ثست ّب ، ػذم ،

 هؼلن هسلىی ، ووجَد هٌبثغ ثطشی ، ػذم استخذام ثوَلغ هؼلویي حك الضحوِ ای ٍاجیش

  

 پیطٌْبدات ضوب بشای سیبست هعبسف هعبسف ٍالیت:

  لسَالیگشفتي ٍجَُ ووىی ثِ هىبتت ایي ٍ ًظشدس 

  

  تطَیك هَسسبت ّوىبس ثشای سْن گیشی دس آهشیت ّبی هؼبسف ٍلسَالیْب 

  اػوبس هىبتت هغبثك ثِ ًیبص هٌذی 

 پیطٌْبدات ضوب بشای ٍصاست هعبسف هعبسف:

 ٍ ِهؼشفی هَسسبت ّوىبس ثِ هٌظَس تغجیك فؼبلیت ّبی پالى ضذُ ایي ػشصِ دس ًظش گشفتي ثَدج 

 تطىیل ثِ خبعش تبسیس هىبتت جذیذ یهٌظَس 

 جْت استمبی سَیِ تحصیلی آهشیي هؼبسف ٍلسَالی ّبی تصبهین الصهی اتخبر گشدد 

 اء ضشٍع ٍتىویل ضَدوبساػوبس هتجبلی هىبتت تحت پَضص ثشًبهِ الش. 

  

 

 



7 
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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 ضفبف ٍ هَحش هی  ػشصًِطبى دٌّذُ خالصِ اص ضبخص ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضبخص ّب دس : 5-جذٍل

 ثبضذ.

 تفبٍت
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب
 ضوبسُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

%44  1 تؼذاد هىبتت وِ ًظبست گشدیذُ است 63 35 

0 12 12 
ایِ ضذُ تشتیت ٍ اس وِ تؼذاد گضاسش ّبی ًظبستی

 است
2 

0 0 0 
هىبتت ًضدیه ت یب تؼذاد هؼلوبى وِ دسیه هىت

 تَظیف گشدیذُ است
3 

0 0 0 
تؼذاد هؼلوبى تَظیف ضذُ ثِ اسبس هسلىی 

 هضوَى
4 

استخذام ضذُ است)هشد(تؼذاد هؼلوبى وِ جذیذ  0 0 0  5 

استخذام ضذُ است)صى(تؼذاد هؼلوبى وِ جذیذ  0 0 0  6 

%10  %90  %100  7 فیصذی حبضشی هؼلوبى 

جذیذ تبسیس ضذُ اداسی هىبتت تؼذاد ضَساّبی 0 0 0  8 

 9 (SIP تْیِ ضذُ ثْجَد هىبتت ) تؼذاد پالى ّبی 35 35 0

هىبتت   ضَساّبیآهَصش دیذُ تؼذاد آػضبی  0 250 0  10 

0 10 15 
ضَساّب،  اص عشیكتؼذاد ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ وِ 

هسبجذ، جلسبت ػوَهی  ٍ لشیِ ّب ثشگضاس ضذُ 

 است 

11 

 

 



9 

 

.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

 :هطکالت

 ،چَى ًب اهٌی ثبػج آى گشدیذُ است وِ هؼلویي اص آهشیت  هطىالت غیش حبضشی هؼلویي یه چبلص است

 وَچ وٌٌذ.ثِ ضْش هؼبسف ایي ٍلسَالی 

 ًِجَد هؼلویي هسلىی هغبثك سضت 

 ًجَد ٍسبیل تشاًسپَستی ثِ هٌظَس ًظبست اص هىبتت دٍس دست 

  

 
 

 

 

 

 :سیبست هعبسف پیطٌْبدات ضوب بشای 

 

  اػوبسصٌَف هؼیبسی ثشای داًص آهَصاى 

  استخذام هؼلویي هسلىی 

 دس ًظش گشفتي ٍسبیل تشاًسپَسی غشض ًظبست اص هىبتت دٍس دست 

  هؼیبسی سبختي تؼذاد ضبگشداى دسصٌف 

 ثشای آهشیت هؼبسف ٍلسَالی  اػوبس یه ثبة تؼویش 
 

 هعبسف:پیطٌْبدات ضوب بشای ٍصاست 

  هؼلویي هسىلی هغبثك سضتِاستخذام 

  اصدیبد هؼبش هؼلویي 

  استمبی ظشفیت هؼلویي 

 ِضْشن هؼلویي سبخت ثِ  تَج 

  هىبتت  تشاًسپَست ثشای ثبصدیذ اصدس ًظش گشفتي 

 
 

 

 

 


