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 ٍلسَالی هعلَهبت در هَرد

 ٍلسَالیًام  اًجیل

 دس ٍلسَالی جٌسیتتِ اساس  ة تؼلیوات ػوَهیتؼذاد هىات الف.

تاب 15  روَس هىاتةتؼذاد  

تاب 17  اًاث هىاتة تؼذاد  

تاب 114  تؼذاد هىاتیة هختلط 

 دس ٍلسَالی تِ اساس دٍسُ تؼلیوات ػوَهی تؼذاد هىاتة ب.

تاب 53  ئیِتؼذاد هىاتة دٍسُ اتتذا 

تاب39  تؼذاد هىاتة دٍسُ هتَسطِ  

تاب 54   لیسِتؼذاد هىاتة  

 دس ٍلسَالی تِ اساس جٌذس تؼلیوات ػوَهی تؼذاد ضاگشداى د. 

تي 45798  تؼذاد ضاگشداى روَس 

تي 39521  تؼذاد ضاگشداى اًاث 

 تِ اساس جٌسیت غیشحاضش دایوید. تؼذاد هجوَع ضاگشداى 

تي 10500  روَس غیش حاضش دایوی تؼذاد ضاگشداى  

تي 13645  اًاث  غیشحاضش دایوی تؼذاد ضاگشداى 

 فیائیهؼلَهات جغشار. 

لشیِ 100  تؼذاد لشیِ ّای ًضدیه تِ ٍلسَالی 

لشیِ 384  لشیِ ّای دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد  

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هىاتة   0

 دالیل هسذٍد ضذى هىاتة  0

 هؼلواى ٍ ضاگشداى هىاتة هسذٍد ضذٍُضؼیت  0

 تؼذاد حادحات اهٌیتی وِ تاسیسات هىاتة سا تْذیذ وشدُ تاضذ 0
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 خالغِ اجزاأت

 کیفیت ٍ هزتبط بَدى .1
( جلذ 178942تِ تؼذاد )وتة سٌّوای هؼلن ( جلذ وتة دسسی ٍ 1010800اص جولِ ) 1398دسسال هالی  -1

تا تَصیغ ضذى وتة هتزوشُ وِ وتة سٌّوای هؼلن تشای ضاگشداى ٍ هؼلواى تَصیغ گشدیذُ است وتة دسسی ٍ 

ٍ تاػج تْثَد دس سًٍذ تذسیس ضاگشداى  ضذُهشفَع  هؼلواى د وتة دسسی ضاگشداى ٍووثَفیػذ  23دس حذٍد 

 گشدیذُ است. 

تخص هَاد ست دس ، آهشیي ٍ اػضای ًظا هؼلواى/سٌّوا( تي اص  174تِ تؼذاد ) 1398دس جشیاى سال هالی  -2

 .وِ تاػج استماء ظشفیت آى ّا گشدیذُ است ،اس گشفتِ اًذآهَصضی جذیذ تحت آهَصش لش

، وِ تا استمای ظشفیت آهَصش الصهِ سا فشا گشفتِ اًذ تخصدس ( تي هؼلویي 16تِ تؼذاد ) 1398هالی دسسال   -3

 آهَصش آًْا سثة آى گشدیذ تا تجاسب خَتی سا وسة ًوایٌذ.

4-  

 دستشسی هتَاصى تِ تؼلین ٍ تشتیِ .2
ضاگشداى دس تشًاهِ تؼلیوات ػوَهی دس غٌف اٍل جذیذالطوَل  تي (7540تِ تؼذاد ) 1398دسجشیاى سال هالی  -1

اًاث دسهىاتة  ضاگشداى ( تي3262( تي جذیذالطوَل روَس ٍ )4278)جزب گشدیذُ اًذ وِ اص آًجولِ تِ تؼذاد 

تطىیل هی دّذ وِ تا جزب ضاگشداى هتزوشُ هجوَػِ ضاگشداى تشًاهِ تؼلیوات ػوَهی تِ تؼلیوات ػوَهی 

 تي ضاگشداى هی سسذ.( 85319تؼذاد )

وِ تا تاسیس ایي تاب هىتة هجوَع  تاسیس گشدیذُ است ( تاب هىتة اتتذایی1)تِ تؼذاد  1398دسسال هالی  -2

تِ ًسثت دٍسی ساُ اص ًؼوت وِ هٌطمِ ایي گشدیذُ است، ٍ اوخشیت اّالی تاب ( 146) اًجیلهىاتة ٍلسَالی 

تْشُ هٌذ  آهَصشاص ًؼوت  وی تَاًستٌذشدُ ًٍیا تِ دسٍس خَیص سسیذُ گی واهل و دٍس تَدًذ آهَصش

 گشدیذًذ.

 پسش ٍ ( تي ضاگشداى152)هشاوض آهَصش تسشیؼی تشای  تاب غٌَف( 6)تِ تؼذاد  1398دس جشیاى سال هالی  -3

( تي ضاگشداى دختش 838هحلی تشای ) غٌَف آهَصش تاب (51) تاسیس گشدیذُ است ّوچٌاى تِ تؼذاددختش 

ضاگشداى هتزوشُ  آهَصش ٍ پشٍسشوِ تا ایجاد غٌَف هتزوشُ دس سطغ ٍپسش دسهىاتة هختلفِ ایجاد ضذُ است 

 تغیشات چطن گیشی سًٍوا گشدیذُ است.

وِ تا اػواس ایي غٌَف هطىل ووثَد  1398دسسال هالی  ( غٌَف دسسی هىاتة تؼلیوات ػوَهی 20اػواس )  -4

 هشفَع گشدیذ.غٌَف هؼیاسی تا حذی 

 هذیشیت هَحش ٍ پاسخگَ .3
وِ ایي ًظاست تاػج ، تِ ضىل دٍاهذاس هىاتة تؼلیوات ػوَهی ( تاب151)ًظاست اص  1398دس جشیاى سال هالی  -1

 دسٍس خَیص سا تِ ٍجِ احسي اسایِ ًوایٌذ. سٌّوایی گشدیذًذ تا هؼلویيهطىالت هؼلویي هشفَع ٍ ّوچٌاى گشدیذ تا 

 هؼلویي( تي اًاث، تا استخذام ضذى هؼلویي هتزوشُ هطىل ووثَد 87هؼلواى جذیذ هٌجولِ )( تي 105) استخذام   -2

 ایي ٍلسَالی هشفَع گشدیذُ است.
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  ( NESPIII )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 

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

 تفبٍت
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب

ّذف 

 سبالًِ
ّب ضبخع  ضوبرُ 

%77  178942 813000 
تشای  سیاست هؼاسف  طشف اصٍ وتة سٌّوایی هؼلن وِ  دسسی تؼذاد وتة

تَصیغ گشدیذُ است. ٍلسَالی  
۱ 

%28  242878 1010800 
هؼلن وِ اص طشف ٍلسَالی تِ هىاتة تَصیغ تؼذاد وتة ٍ وتة سٌّوایی 

 گشدیذُ است
۲ 

0 

 
247 23 

ُ تشای استفادُ اص تؼذاد هؼلواى/ سٌّوا ٍ ًظاست وٌٌذُ گاى آهَصش دیذ

جذیذ هَاد آهَصضی  
۳ 

0 21 16 
دیذُ  یهضوًَ آهَصش (TTC)تشًاهِ استماء ظشفیتتؼذاد هؼلواى وِ دس 

 اًذ.
۴ 

%3 تذٍیش ضذُ تؼذاد تشًاهِ ّای آهَصضی 286 848   ۵ دس هحتَیات هضوَى 

%4  72 52 
تشًاهِ ّای  ،تؼذاد هذیشاى هىاتة وِ تشای حوایت ٍ سٌّوایی هؼلواى

 آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ.
۶ 

هشتثِ 4 0 سطح هىتة تشای حوایت هؼلواىدفؼات تاصدیذ اص تؼذاد  هشتثِ 4   ۷ 

%70  284 1500 
فشغت ّای سٌّوایی  ٍاستمای ظشفیت  وِ دسهىاتة تؼذاد هؼلواى هَجَد

(آصهایطی دس هىتة) گشدیذُ ضاى فشاّن تشای   
۸ 

%21  78 50 
اضتشان  (SMTتشًاهِ ّای )دس هىاتة وِ  ٍ پشسًَل  تؼذاد اداسُ هذیشاى

 ًوَدُ اًذ
۹ 

0 20 10 
خص وِ دسٍس سٌّوایی تذسیس سا دس ت 6الی  3هؼلواى تیي غٌَف تؼذاد 

دیذُ اًذ ّای سَاد آهَصی، آهَصش سیاضی   
۱۱ 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

 :هطکالت

  اص ایٌىِ پیطٌْاد وتة دسسی ، اص جولِ هطىالت ػوذُ وِ هاًغ سسیذى تِ ّذف گشدیذُ 12-7ًثَد وتة دسسی اص غٌف

تِ اساس سْویِ وتة دسسی دس دستشس لشاس دادُ ًطذُ  پالى تِ سیاست هؼاسف اسسال گشدیذ،ٍ سٌّوایی هؼلن هطاتك 

 .تىافَ ًوی وٌذ تٌاًاست 

 تذٍى وشایِ تایذ اًتمال  ضشٍستچَى اًتمال اجٌاس ٍ هَاد  ،تذٍى ضه هَضَػات تشاًسپَستی یه چالص تَدُ است

 .یِ ٍ اهتیاص اًتمال دادُ ضذُ استوتة دسسی هىاتة تَسط تحَیلذاساى هىاتة تذٍى وذام وشااها  ،هیگشدیذ

  ًثَد یه تَدجِ هطخع تشای تشاًسپَست، آهشیت هؼاسف جْت تاصدیذ اص هىاتة دٍس طَسیىِ تؼضی اصهىاتة اص آهشیت

 .ویلَهتش فاغلِ داسد 45الی  40هؼاسف 
 

هعبرف ریبستبزای  ضوب پیطٌْبدات  

 

 

  ٍلَیت سْویِ لشاس تگیشد تْتش است.ٍ پشًفَس هیثاضذ تٌاء اگش دس اچَى ٍلسَالی اًجیل اصجولِ ٍلسَالی ّای دسجِ اٍل 

  ْیِ ٍتَصیغ گشدد.وتة دسسی هطاتك ًیاص آهشیت هؼاسف تتَصیغ 

  دسسی تشاًسپَست هطخع  دس ًظش گشفتِ ضَد.تاصدیذ هىاتة ٍ اًتمال وتة جْت 

  
 

 

 پیطٌْبدات بزای ٍسارت هعبرف
 

  تِ ٍلت هطخع آى هطاتك ًیاصهٌذی سیاست هؼاسف ٍالیت چاج ٍتَصیغ وتة دسسی تخػَظ غٌَف ّفتن الی دٍاصدّن

 ّشات تْیِ گشدد.

  تًظش گشفتي تشاًسپَست هطخع تِ هٌظَس تاص دیذ اص هىاتة دٍس دسدس 
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 دستزسی هتَاسى -2

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

  بشرگسبالى بخػَظ سًبى ٍ دختزاى در کطَر

 دستشسی هتَاصى هی تاضذ. ػشغِضاخع ّای پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضاخع ّا دس  خالغۀ :3جذٍل 

 تفبٍت
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب

ّذف 

 سبالًِ
 ضوبرُ ضبخع ّب

%46  1 تؼذاد جذیذ الطوَالى )روَس( 8058 4278 

%53  2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًاث( 7082 3262 

 3 تؼذاد هىاتة جذیذ التاسیس)روَس( 0 0 0

 4 تؼذاد هىاتة جذیذالتاسیس )اًاث( 0 0 0

 5 تؼذاد هىاتة جذیذالتاسیس هختلط 0 4 0

استتؼذاد هىاتة وِ جذیذاً اػواس گشدیذُ   0 0 0  6 

%33  7 تؼذاد غٌَف اضافِ وِ جذیذ اػواس گشدیذُ است  30 20 

%96  8 تؼذاد هىاتة وِ دٍتاسُ اػواس گشدیذُ است 30 1 

%96  9 تؼذاد هىاتة وِ دیَاسّای احاطِ خَیص سا اػواس ًوَدُ است. 27 1 

%100 دسهىاتة  تؼذاد چاُ ّای آب حفش ضذُ 10 0   10 

%60 دس هىاتة  ساختِ ضذُتؼذاد تطٌاب ّای  100 40   11 

تذست آٍسدُ استووىی  ٍجَُتؼذاد هىاتة وِ  16 35 0  12 

%80 )روَس( تاسیس ضذُ تسشیؼی آهَصش غٌَفتؼذاد  10 2   13 

%60 تاسیس ضذُ)اًاث( یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد  10 4   14 

%72  28 100 
 حثت ًام ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضاگشداى وِ دس 

 )روَس(
15 

%38  124 200 
 حثت ًام ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضاگشداى وِ دس 

 )اًاث(
16 

%62  17 تاسیس ضذُ )روَس( (CBE) هحلی آهَصش غٌَفتؼذاد  70 26 

%50  18 تاسیس ضذُ )اًاث( (CBE) هحلیآهَصش  غٌَفتؼذاد  50 25 

%56 ) روَس(ضاهل ضذُ اًذ  هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد ضاگشداى وِ دس  1000 431   19 

%59 ) اًاث( هحلی حثت ًام ًوَدُ اًذ غٌَف آهَصشتؼذاد ضاگشداى وِ دس  1000 407   20 

(هشد) هحلیغٌَف هؼلواى استخذام ضذُ تشای  تؼذاد 25 25 0  21 

 22 تؼذاد هؼلواى استخذام ضذُ تشای غٌَف هحلی )صى( 26 26 0
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اغلی اًتمال دادُ ضذُ استتؼذاد غٌَف هحلی وِ تِ هىاتة  0 0 0  23 

0 156 156 
غٌَف هحلی وِ تِ هىاتة اغلی اًتمال دادُ ضذُ  ضاگشداى تؼذاد

 است

24 

 

 

 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 هطکالت

  هَسسِ ٍیاًْادی  تِ هىاتة هشتَطِ ایي آهشیت ّیچ گًَِ ٍجَُ ووىی اص طشف وذام 1398دسسال تؼلیوی

 غَست ًگشفتِ است، ٍجَُ ووىی فَق الزوش اص طشف هشدم هحل غَست گشفتِ است.

 ًثَد تَدجِ وافی تشای تَسؼِ هىاتة 

  ًذاضتي غٌَف دسسی هؼیاسی تشای ضاگشداى لشیِ جات دٍس دست 

  

 

 پیطٌْبدات ضوب بزای ریبست هعبرف هعبرف ٍالیت:

  ًظش گشفتي ٍجَُ ووىی تِ هىاتة ایي آهشیت.دس 

  ةتَدجِ وافی تِ هٌظَس تَسؼِ هىات ًظش گشفتيدس 

 

 

 پیطٌْبدات ضوب بزای ٍسارت هعبرف هعبرف:

 ٍسِ دس ٍلسَالی ّا تاحیشگضاس اهىاًات تیطتش دس دستشس سیاست هؼاسف ّشات لشاس گیشد تا هطاتك تِ آى سٍی پش

 .تاضذ

  ووىی تِ هىاتة ایي آهشیتًظش گشفتي ٍجَُ دس 

  ًظش گشفتي تَدجِ ٍ هٌاتغ توَیل وٌٌذُ تِ هٌظَس تَسؼِ هىاتةدس 
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 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 ٍ هَحش هی  ػشغًِطاى دٌّذُ خالغِ اص ضاخع ّای پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضاخع ّا دس : 5-جذٍل

 اضذ.ت

 تفبٍت
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب

ّذف 

 سبالًِ
 ضوبرُ ضبخع ّب

%3  1 تؼذاد هىاتة وِ ًظاست گشدیذُ است 157 151 

استایِ ضذُ تشتیة ٍ اس وِ تؼذاد گضاسش ّای ًظاستی 12 12 0  2 

0 30 30 
هىاتة ًضدیه تَظیف گشدیذُ استة یا تؼذاد هؼلواى وِ دسیه هىت  

3 

هضوَىتؼذاد هؼلواى تَظیف ضذُ تِ اساس هسلىی  30 30 0  4 

استخذام ضذُ است)هشد(تؼذاد هؼلواى وِ جذیذ  18 18 0  5 

 6 تؼذاد هؼلواى وِ جذیذ استخذام ضذُ است)صى( 87 87 

%1  7 فیػذی حاضشی هؼلواى 100 99 

جذیذ تاسیس ضذُ اداسی هىاتة تؼذاد ضَساّای 139 139 0  8 

 9 (SIP تْیِ ضذُ تْثَد هىاتة ) ّای تؼذاد پالى 135 139 0

هىاتة   ضَساّایآهَصش دیذُ تؼذاد آػضای  2085 2085 0  10 

%20  8 10 
ضَساّا، هساجذ، جلسات  اص طشیكتؼذاد تشًاهِ ّای آگاّی ػاهِ وِ 

 11 ػوَهی  ٍ لشیِ ّا تشگضاس ضذُ است 

 

 

 

 



8 

 

.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

 :هطکالت

  هؼلویي هسلىی هطاتك سضتِووثَد 

 هعبرف: ریبستپیطٌْبدات ضوب بزای 

 ( تي هؼلویي سسوی  وِ فؼال تَسطِ هؼلویي حك الضحوِ ای ٍ لشاسدادی پشٍسِ تذسیس تِ پیص 170ووثَد)

هیشٍد ٍّوِ سالِ ایي سًٍذ تشای آهشیت هؼاسف یه چالص تضسي هیثاضذ ٍ اصهمام هحتشم خَاّاًین وِ دسلسوت 

 .سسوی تِ ػَؼ هؼلویي لشاسدادی ٍحك الضحوِ ای ایي آهشیت سا ّوىاسی ًوایٌذاستخذام هؼلویي 

  

 پیطٌْبدات ضوب بزای ٍسارت هعبرف:

 سسوی تِ ػَؼ هؼلویي حك الضحوِ ای خاسد تطىیل الذام ًوایٌذ تا  یيٍصاست هؼاسف دس تخص استخذام هؼلو

 اص اٍل سال دس سًٍذ تذسیس سىتگی سًٍوا ًگشدد
 

 

 

 

 

 


