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 ٍلسَالی هعلَهبت در هَرد

 ٍلسَالیًبم  اٍثِ 

 دس ٍلسَالی جٌسیتثِ اسبس  ت تؼلیوبت ػوَهیتؼذاد هىبت الف.

ثبة 23  روَس هىبتتتؼذاد  

ثبة 4  اًبث هىبتت تؼذاد  

ثبة 19  هىبتیت هختلطتؼذاد  

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس دٍسُ تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد هىبتت ة.

ثبة 20  ئیِتؼذاد هىبتت دٍسُ اثتذا 

ثبة13  تؼذاد هىبتت دٍسُ هتَسطِ  

ثبة 13   لیسِتؼذاد هىبتت  

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس جٌذس تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد ضبگشداى ج. 

تي 21235  تؼذاد ضبگشداى روَس 

تي 18891  تؼذاد ضبگشداى اًبث 

 ثِ اسبس جٌسیت غیشحبضش دایوید. تؼذاد هجوَع ضبگشداى 

تي 845  روَس غیش حبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى  

تي 741  اًبث  غیشحبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى 

 فیبئیهؼلَهبت جغشار. 

لشیِ 30  تؼذاد لشیِ ّبی ًضدیه ثِ ٍلسَالی 

لشیِ 206  لشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد  

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هىبتت  1

ضبگشداى ٍ هؼلوبى سسویًب اهٌی، ًجَد   دالیل هسذٍد ضذى هىبتت  

ًجَد هؼلویي سسوی ٍ ػذم لشاس داد ثب هؼلویي لشاس 

 دادی، ًجَد ضبگشداى

 هؼلوبى ٍ ضبگشداى هىبتت هسذٍد ضذٍُضؼیت 

 تؼذاد حبدحبت اهٌیتی وِ تبسیسبت هىبتت سا تْذیذ وشدُ ثبضذ  0
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 خالغِ اجزاأت

 کیفیت ٍ هزتبط بَدى .1
( جلذ وتت 47770ثِ تؼذاد )( جلذ وتت دسسی ٍ وتت سٌّوبی هؼلن 98000اص جولِ ) 1398دس سبل هبلی  -1

هىبتت آهشیت هؼبسف ٍلسَالی اٍثِ ٍالیت ّشات ٍ هؼلوبى هىبتت دسسی ٍ وتت سٌّوبی هؼلن ثشای ضبگشداى 

هشفَع گشدیذُ ٍ ثبػج ثْجَد  ٍ هؼلوبى ضبگشداى فیصذ 49وِ هطىالت ووجَد وتت دسسی تَصیغ گشدیذُ است 

 گشدیذُ است.  ٍ هؼلویي  دس سًٍذ تذسیس ضبگشداى

 هَصضی جذیذ تحتثخص هَاد آست دس ، اػضبی ًظبهؼلوبى/سٌّوب( تي اص  10ثِ تؼذاد ) 1398دسسبل هبلی  -2

 .اًذ وِ ثبػج استمبء ظشفیت آى ّب گشدیذُ است لشاس گشفتِ آهَصش

ِ ( ثبة هىبتت تَسط اػضبی ًظبست تؼلیوی ثبصدیذ ّبی ًظبستی صَست گشفت4ثِ تؼذاد ) 1398دس سبل هبلی  -3

 است.گشفتِ ًظش ثِ هطىالت دست داضتِ ضبى تحت حوبیت لشاس است، وِ دس ًتیجِ تؼذاد هؼلویي

 دستشسی هتَاصى ثِ تؼلین ٍ تشثیِ .2
دس صٌف اٍل ثشًبهِ تؼلیوبت ػوَهی جزة گشدیذُ جذیذالطوَل  ( تي ضبگشداى2528ثِ تؼذاد ) 1398دسسبل هبلی  -1

تطىیل هی دّذ، وِ ثب جزة تؼذاد  اًبث دسهىبتت تؼلیوبت ػوَهی آى سا ضبگشداى ( تي916)است وِ اص آًجولِ 

 ( تي ضبگشداى هی سسذ.40126ضبگشداى ثشًبهِ تؼلیوبت ػوَهی ثِ تؼذاد )فَق الزوش هجوَع ضبگشداى 

ثبة ( 46) اٍثِ وِ ثب تبسیس ایي دٍ ثبة هىتت هجوَع هىبتت ٍلسَالی  1398دسسبل ( ثبة هىتت اثتذایی 2تبسیس ) -2

ْشُ ًؼوت تؼلین ٍ تشثیِ ثتؼلین دٍس ثَدًذ اص  ثِ ًسجت دٍسی ساُ اص ًؼوتٍلسَالی اٍثِ وِ اّبلی  آًؼذُ گشدیذُ است، ٍ 

 هٌذ گشدیذًذ.

صٌَف هؼیبسی تب حذی  وِ ثب اػوبس ایي صٌَف هطىل ووجَدصٌَف دسسی هىبتت تؼلیوبت ػوَهی ثبة (  8اػوبس ) -3

 هشفَع گشدیذ ٍضبگشداى دس یه فضبی هصئَى هصشٍف فشاگیشی تؼلین ٍتشثیِ هی ثبضٌذ.

 هذیشیت هَحش ٍ پبسخگَ .3
وِ ایي ًظبست ثبػج گشدیذ ، ثِ ضىل دٍاهذاس هىبتت تؼلیوبت ػوَهی ( ثبة46)ًظبست اص  1398دس جشیبى سبل هبلی  -1

 12َیص سا ثِ ٍجِ احسي اسایِ ًوبیٌذ، لبثل روش است وِ اص ًظبست ّبی صَست گشفتِ ثِ تؼذاد تب هؼلویي دسٍس خ

 گضاسش ًیض تشتیت گشدیذُ است.

وِ ثب استخذام ضذى هؼلویي هتزوشُ  1398( تي اًبث دسسبل هبلی 3هؼلوبى جذیذ هٌجولِ )( تي 20) استخذام   -2

 ویفیت تذسیس ثْجَد پیذا ًوَدُ است.هطىل ووجَد هؼلویي ًسجتبً هشفَع گشدیذُ ٍ 
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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 ٍ هشتجط ثَدى ًطبى هی دّذ. ػشصٍِ پیطشفت ّب سا، دس ضبخص ّبی پالى ضذُ  :1 جذٍل

 تفبٍت
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
ّب ضبخع ّذف سبالًِ  ضوبرُ 

%25  55473 74634 
 طشف اصٍ وتت سٌّوبیی هؼلن وِ  دسسی تؼذاد وتت

تَصیغ گشدیذُ است. ثشای ٍلسَالی سیبست هؼبسف   
۱ 

%15  07774 00444 
هؼلن وِ اص طشف ٍلسَالی ثِ تؼذاد وتت ٍ وتت سٌّوبیی 

 هىبتت تَصیغ گشدیذُ است
۲ 

%16  54 65 
ُ تؼذاد هؼلوبى/ سٌّوب ٍ ًظبست وٌٌذُ گبى آهَصش دیذ

جذیذ هَاد آهَصضیثشای استفبدُ اص   
۳ 

4 4 4 
 (TTC)تؼذاد هؼلوبى وِ دس ثشًبهِ استمبء ظشفیت

 دیذُ اًذ. یهضوًَ آهَصش
۴ 

4 4 4 
تذٍیش ضذُ تؼذاد ثشًبهِ ّبی آهَصضی دس هحتَیبت  

 هضوَى
۵ 

4 4 4 
 ،تؼذاد هذیشاى هىبتت وِ ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی هؼلوبى

 ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ.
۶ 

دفؼبت ثبصدیذ اص سطح هىتت ثشای حوبیت هؼلوبىتؼذاد   4 4 4  ۷ 

4 4 4 

فشصت ّبی سٌّوبیی   وِ دسهىبتت تؼذاد هؼلوبى هَجَد

آصهبیطی دس ) گشدیذُ ضبى فشاّن ٍاستمبی ظشفیت ثشای 

(هىتت  
۸ 

4 4 4 
ثشًبهِ ّبی دس هىبتت وِ  ٍ پشسًَل  تؼذاد اداسُ هذیشاى

(SMT) اضتشان ًوَدُ اًذ 
۹ 

%544  4 6 

وِ دسٍس سٌّوبیی  6الی  3تؼذاد هؼلوبى ثیي صٌَف 

 خص ّبی سَاد آهَصی، آهَصش سیبضی ث تذسیس سا دس

 دیذُ اًذ
۱۱ 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

 :هطکالت

  ِ( جلذ وتت سٌّوبی هؼلن 3500(جلذ وتت دسسی ٍ ثِ )110409ًیبص هىبتت تحت احش ایي آهشیت ثِ تؼذاد )اص ایٌى

وِ هىبتت ایي آهشیت هؼبسف ثِ ت سٌّوبی هؼلن دسیبفت گشدیذُ است، ( جلذ وتت دسسی ٍ وت47770ثَدُ وِ اصجولِ )

 ووجَد وتت دسسی هَاجِ اًذ.

  :وتت دسسی هىبتت تَسط تحَیلذاساى هىبتت ثذٍى وذام وشایِ ٍ اهتیبص اًتمبل دادُ ًجَد ثَدجِ ثخبطش اًتمبل وتت چَى

 ضذُ است.

 ساُ ٍ ػذم  یوٌٌذُ ٍ دٍسِ، ًجَد هٌبثغ توَیل فؼبلیت ّبی ضوبسُ چْبسم الی ضطن ٍ ّطتن الی دّن ثِ دلیل ًجَد ثَدج

 تطجیك ًگشدیذُ است.اهٌیت دس هسیش ساُ 
 

هعبرف ریبستبزای  ضوب پیطٌْبدات  

 

 

 .تَصیغ وتت دسسی ٍ وتت سٌّوبی هؼلن هطبثك ًیبص ضبسگشداى آهشیت هؼبسف ٍلسَالی اٍثِ تَصیغ گشدد 

  اػضبی ًظبست ٍ هؼلویي هطبثك سضتِتذٍیش ٍسوطبح ّبی آهَصضی ثشای 

  ٍسوطبح ّبی آهَصضی دس پشداخت وشایِ سفشیِ ثشای هؼلویي جْت اضتشان 

 تَجِ هَسسبت ٍ هٌبثغ توَیل وٌٌذُ غشض تطجیك فؼبلیت ّبی ایي ػشصِ  جلت 

 

 پیطٌْبدات بزای ٍسارت هعبرف

 لجل اص ضشٍع هىبتت چبح ٍ تَصیغ وتت هَسد ًیبص ضبگشداى ٍ هؼلویي ثِ هَلغ آى 

  ِتذٍیش ٍسوطبح ّبی آهَصضی ثشای اػضبی ًظبست ٍ هؼلویي هطبثك سضت 

 ِدس ًظش گشفتي ثَدجِ ٍ هٌبثغ توَیل وٌٌذُ جْت تطجیك فؼبلیت ّبی پالى ضذُ ایي ػشص 

 پشداخت وشایِ سفشیِ ثشای هؼلویي جْت اضتشان ٍسوطبح ّبی آهَصضی  
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 دستزسی هتَاسى-2

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

  بشرگسبالى بخػَظ سًبى ٍ دختزاى در کطَر

 دستشسی هتَاصى هی ثبضذ. ػشصِضبخص ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضبخص ّب دس  خالصۀ :3جذٍل 

 تفبٍت
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
 ضوبرُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

%49  1 تؼذاد جذیذ الطوَالى )روَس( 3171 1612 

%50  2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًبث( 1848 916 

 3 تؼذاد هىبتت جذیذ التبسیس)روَس( 0 0 0

 4 تؼذاد هىبتت جذیذالتبسیس )اًبث( 0 0 0

 5 تؼذاد هىبتت جذیذالتبسیس هختلط 1 2 0

 6 تؼذاد هىبتت جذیذاػوبس ضذُ  0 1 0

 7 تؼذاد صٌَف اضبفِ وِ جذیذ اػوبس گشدیذُ است  0 8 0

 8 تؼذاد هىبتت وِ دٍثبسُ اػوبس گشدیذُ است 0 2 0

 9 تؼذاد هىبتت وِ دیَاسّبی احبطِ خَیص سا اػوبس ًوَدُ است. 0 1 0

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  تؼذاد هىبتت وِ ٍجَُ 0 1 0  12 

 13 تؼذاد صٌَف آهَصش تسشیؼی تبسیس ضذُ )روَس( 0 0 0

 14 تؼذاد صٌَف آهَصش سشیؼی تبسیس ضذُ)اًبث( 0 0 0

 15 تؼذاد ضبگشداى وِ دس صٌَف آهَصش تسشیؼی حجت ًبم ًوَدُ اًذ )روَس( 0 0 0

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

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

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

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

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

 23 تؼذاد صٌَف آهَصش هحلی وِ ثِ هىبتت اصلی اًتمبل دادُ ضذُ است  0 0 0

صٌَف هحلی وِ ثِ هىبتت اصلی اًتمبل دادُ ضذُ است ضبگشداى تؼذاد 0 0 0  24 
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 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 هطکالت

  ًْبدی  یبثِ هىبتت هشثَطِ ایي آهشیت ّیچ گًَِ ٍجَُ ووىی اص طشف وذام هَسسِ ٍ 1398دسسبل تؼلیوی

ووه گشدیذُ ( ثبة هىبتت 1ثشای )اهب اص طشیك ووه ّبی هشدهی ٍ ضَسای ّبی هىبتت صَست ًگشفتِ است؛ 

 .است

 .ًجَد هؼلویي هسلىی ثبػج آى گشدیذُ است وِ هىبتت تبسیس ًگشدد 

  فؼبلیت ّبی وِ صفش است ثذلیل ػذم ایجبد صٌَف هحلی ٍتسشیؼی اص طشف هَسسبت ٍ دٍسی ایي ٍلسَالی اص

 ِ است وذام پیطشفتی صَست ًگشفت هی ثبضذ وٍِالیت ّشات ٍ ًجَد ثَدجِ وبفی ثشای تطجیك آى 

  

 پیطٌْبدات ضوب بزای ریبست هعبرف هعبرف ٍالیت:

  آًؼذُ اص هىبتجی وِ ًیبص ثِ تؼویش ٍ یب تشهین داسًذ سا  اٍثِ هطبثك پالى هطخص ٍهؼیي ّوِ سبلِ آهشیت هؼبسف

ل هی ًوبیذ، لطف ًوَدُ آى سا دس پالى ػولیبتی سبل ّبی آیٌذُ جذٍل ًوَدُ ٍ ثِ سیبست هحتشم هؼبسف اسسب

 ثگٌجبًیذ.

  ِالذام خبطش تشهین هىبتت ٍ ایجبد صٌَف هحلی ٍ تسشیؼی هَسسبت ٍ دًٍشّب هحتشم سا تطَیك ًوبییذ تب ث

 ًوبیٌذ.

 

 پیطٌْبدات ضوب بزای ٍسارت هعبرف هعبرف:

  ِثشای اسایِ ثْتشخذهبت تؼلیوی ثِ اٍالد ٍطي وِ فبصلِ ضبى اص هشوض ٍهىبتت دٍسهیجبضذ اضذ ضشٍست ث

 هىبتت اثتذائیِ ٍهتَسطِ هیجبضذ، لطف ًوَدُ تطىیل آى سا هٌظَس ًوبییذ. 1تبسیس 

 اضذ ضشٍست  آة آضبهیذًی ( حلمِ چبُ 6هجوَػِ ثِ تؼذاد ) ٍدسلسوت آة آضبهیذًی ثِ ضبگشداى هىبتت صیش

 تب حفش گشدد.هیجبضذ 

  ػشصِدس ًظش گشفتي ثَدجِ ٍ هٌبثغ هبلی ثخبطش تطجیك فؼبلیت ّبی گٌجبًیذُ ضذُ دس ایي 
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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 ضفبف ٍ هَحش هی  ػشصًِطبى دٌّذُ خالصِ اص ضبخص ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضبخص ّب دس : 5-جذٍل

 ثبضذ.

پیطزفت ّب/  تفبٍت

 دستآٍردّب

 ضوبرُ ضبخع ّب ّذف سبالًِ

 1 تؼذاد هىبتت وِ ًظبست گشدیذُ است 45 46 0

گضاسش ثطَسهبَّاس12 0 گضاسش ثطَسهبَّاس12   
تشتیت  وِ ًظبستیتؼذاد گضاسش ّبی 

استایِ ضذُ ٍ اس  
2 

0 5 0 
ت یب تؼذاد هؼلوبى وِ دسیه هىت

 هىبتت ًضدیه تَظیف گشدیذُ است
3 

0 4 0 
تؼذاد هؼلوبى تَظیف ضذُ ثِ اسبس 

هضوَىهسلىی   
4 

0 17 0 
استخذام ضذُ تؼذاد هؼلوبى وِ جذیذ 

 است)هشد(
5 

0 3 0 
استخذام ضذُ تؼذاد هؼلوبى وِ جذیذ 

 است)صى(
6 

%1  %99  %100  7 فیصذی حبضشی هؼلوبى 

%544  0 1 
جذیذ  اداسی هىبتت تؼذاد ضَساّبی

 تبسیس ضذُ
8 

0 35 35 
تْیِ ضذُ ثْجَد  تؼذاد پالى ّبی

 (SIP هىبتت )
9 

0 0 0 
 ضَساّبیآهَصش دیذُ تؼذاد آػضبی 

 هىبتت  
10 

0 5 1 

اص تؼذاد ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ وِ 

ضَساّب، هسبجذ، جلسبت  طشیك

 ػوَهی  ٍ لشیِ ّب ثشگضاس ضذُ است 

11 
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.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

 :هطکالت

 ووجَ هؼلویي هطبثك سضتِ تحصیل 

 ًجَد ثَدجِ وبفی ثِ هٌظَس اسایِ ٍسوطبح ثِ اػضبی ضَسای هىبتت 

 :ٍلسَالی هعبرف پیطٌْبدات ضوب بزای ریبست 

  ِدسلسوت استخذام هؼلویي سسوی ثِ ػَض هؼلویي لشاسدادی ٍحك الضحوِ ای ایي اصهمبم هحتشم خَاّبًین و

 .آهشیت سا ّوىبسی ًوبیٌذ

  

 پیطٌْبدات ضوب بزای ٍسارت هعبرف:

 استخذام هؼلویي هسلىی هطبثك سضتِ دس هىبتت ایي آهشیت ثِ ػَض هؼلویي لشاس دادی 

  اداسی هىبتت.دس ًظش گشفتي ثَدجِ ثِ ثِ خبطش استمبء اػضبی ضَسای 

 

 

 

 

 


