
1 

 

 

 

 

 جوَْری اسالهی افغبًستبى

 ٍسارت هعبرف

 ریبست هعبرف ٍالیت ّزات

 

(فزسی)هعبرف ٍلسَالی آهزیت    

 

ًتبیج سبالًِ ٍ پیطزفت  گشارش  

 

 

 کیفیت ٍ هزتبط بَدى

 دستزسی هتَاسى

 هذیزیت هؤثز، ضفبف ٍ پبسخگَ

 دوره

 1397جدی 1 :از 

 1398قوس  30 :الی



 أ

 

 



ب  

 

 



ت  

 

 

 فْزست هٌذرجبت

 1 ......................................................................................................................... یٍلسَال هَرد در هعلَهبت

 2 ....................................................................................................................................... اجزاأت خالغِ

 3 .............................................. ( NESPIII )سَم کیاستزاتژ پالى یّب عزغِ اسبس بِ دستآٍردّب ٍ ّب طزفتیپ

 3 ................................................................................................................. ................بَدى هزتبط ٍ تیفیک.1

 5 ............................................................................................................................... هتَاسى یدستزس -2

 7 ......................................................................................................................... هَثز ٍ ضفبف تیزیهذ- 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 ٍلسَالی هعلَهبت در هَرد

 ٍلسَالیًبم   فشسی

 دس ٍلسَالی جٌسیتثِ اسبس  ت تؼلیوبت ػوَهیتؼذاد هکبت الف.

 رکَس هکبتتتؼذاد   ثبة13

ثبة 3  اًبث هکبتت تؼذاد  

ثبة7  هکبتیت هختلطتؼذاد  

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس دٍسُ تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد هکبتت ة.

ثبة 12  ئیِتؼذاد هکبتت دٍسُ اثتذا 

ثبة7  تؼذاد هکبتت دٍسُ هتَسطِ  

ثبة 4   لیسِتؼذاد هکبتت  

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس جٌذس تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد ضبگشداى ج. 

تي 4929  تؼذاد ضبگشداى رکَس 

تي 1442  ضبگشداى اًبث تؼذاد 

 ثِ اسبس جٌسیت غیشحبضش دایوید. تؼذاد هجوَع ضبگشداى 

تي 635  رکَس غیش حبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى  

تي 322  اًبث  غیشحبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى 

 فیبئیهؼلَهبت جغشار. 

قشیِ 10  تؼذاد قشیِ ّبی ًضدیک ثِ ٍلسَالی 

قشیِ 133  قشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالی تؼذاد  

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هکبتت   0

 دالیل هسذٍد ضذى هکبتت   0

 هؼلوبى ٍ ضبگشداى هکبتت هسذٍد ضذٍُضؼیت  0

 تؼذاد حبدحبت اهٌیتی کِ تبسیسبت هکبتت سا تْذیذ کشدُ ثبضذ 0
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 خالغِ اجزاأت

 کیفیت ٍ هزتبط بَدى .1
( جلذ کتت 8455ثِ تؼذاد )کتت سٌّوبی هؼلن  ٍ( جلذ کتت دسسی 60300اص جولِ ) 1398دسسبل هبلی   -1

، کِ ثب تَصیغ کتت هتزکشُ ( جلذ کتت سٌّوبی هؼلن ثشای ضبگشداى ٍ هؼلوبى تَصیغ گشدیذُ است500)دسسی ٍ 

ثبػج کِ  وبی هؼلن دستشسی پیذا ًوَدًذهؼلوبى ثِ کتت دسسی ٍ کتت سٌّفیػذ ضبگشداى ٍ  25دس حذٍد 

 ثْجَد دس سًٍذ تذسیس ضبگشداى گشدیذُ است. 

ثخص آهَصش ّبی جذیذ ست دس ، آهشیي ٍ اػضبی ًظب هؼلوبى/سٌّوب( تي اص 3ثِ تؼذاد ) 1398دسسبل هبلی  -2

 .اًذ کِ ثبػج استقبء ظشفیت آى ّب گشدیذُ است قشاس گشفتِآهَصش  تحت
 

 دستشسی هتَاصى ثِ تؼلین ٍ تشثیِ .2
گشدیذُ است  جزة( تي ضبگشداى جذیذالطوَل 708دس ثشًبهِ تؼلیوبت ػوَهی ثِ تؼذاد ) 1398دسسبل هبلی  -1

تطکیل هی اًبث دسهکبتت تؼلیوبت ػوَهی  آى سا ( تي280( تي جذیذالطوَل رکَس ٍ )428) کِ اص آًجولِ 

ضبگشداى هی  ( تي6371دّذ کِ ثب جزة ضبگشداى هتزکشُ هجوَػِ ضبگشداى ثشًبهِ تؼلیوبت ػوَهی ثِ تؼذاد )

 سسذ.

کِ ثب اػوبس  اػوبس گشدیذُ است غٌَف دسسی هکبتت تؼلیوبت ػوَهیثبة (  20)ثِ تؼذاد  1398دسسبل هبلی  -2

غٌَف هؼیبسی تب حذی هشفَع گشدیذ ٍ اکٌَى ضبگشداى هی تَاًٌذ دس یک فضبء  ایي غٌَف هطکل کوجَد

 هػئَى هػشٍف فشاگیشی آهَصش ٍ پشٍسش ثبضٌذ.

، کِ ثب حفش ایي حلقبت چبُ آة حفش گشدیذُ است ( حلقِ چبُ آة آضبهیذًی3)ثِ تؼذاد  1398دسسبل هبلی  -3

 آضبهیذًی هطکل کوجَد آة ضبگشداى هشفَع گشدیذُ است.
 

 هذیشیت هَحش ٍ پبسخگَ .3
کِ ایي ، غَست گشفتِ است ثِ ضکل دٍاهذاس هکبتت تؼلیوبت ػوَهی ( ثبة23)ًظبست اص  1398دسسبل هبلی  -1

 تب هؼلویي دسٍس خَیص سا ثِ ٍجِ احسي اسایِ ًوبیٌذ. ًظبست ثبػج گشدیذ

دٍتي هؼلویي ، کِ ثب استخذام ا استخذام گشدیذُ استهؼلوبى جذیذ( تي 2)ثِ  تؼذاد  1398دسسبل هبلی   -2

 هطکل کجوَد هؼلویي ثِ گًَِ ًسجی هشفَع گشدیذُ است. هتزکشُ
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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:

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

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

 کیفیت ٍ هشتجط ثَدى ًطبى هی دّذ. ػشغٍِ پیطشفت ّب سا، دس ضبخع ّبی پالى ضذُ  :1 جذٍل

 تفبٍت
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب
ّب ضبخع ّذف سبالًِ  ضوبرُ 

%72  8455 30500 
 طشف اصٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ  دسسی تؼذاد کتت

تَصیغ گشدیذُ است. ثشای ٍلسَالی سیبست هؼبسف   
۱ 

%58  5588 60300 
هؼلن کِ اص طشف ٍلسَالی تؼذاد کتت ٍ کتت سٌّوبیی 

 ثِ هکبتت تَصیغ گشدیذُ است
۲ 

%58  3 21 
ُ تؼذاد هؼلوبى/ سٌّوب ٍ ًظبست کٌٌذُ گبى آهَصش دیذ

جذیذ هَاد آهَصضیثشای استفبدُ اص   
۳ 

0 0 0 
 (TTC)تؼذاد هؼلوبى کِ دس ثشًبهِ استقبء ظشفیت

 دیذُ اًذ. یهضوًَ آهَصش
۴ 

0 0 0 
تذٍیش ضذُ تؼذاد ثشًبهِ ّبی آهَصضی دس هحتَیبت  

 هضوَى
۵ 

0 0 0 
تؼذاد هذیشاى هکبتت کِ ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی 

ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ. ،هؼلوبى  
۶ 

هشتجِ 4 0  هشتجِ 4 
دفؼبت ثبصدیذ اص سطح هکتت ثشای حوبیت تؼذاد 

 هؼلوبى
۷ 

%000  0 13 

فشغت ّبی سٌّوبیی  کِ دسهکبتت تؼذاد هؼلوبى هَجَد

آصهبیطی دس ) گشدیذُ ضبى فشاّن ٍاستقبی ظشفیت ثشای  

(هکتت  
۸ 

0 0 0 
ثشًبهِ ّبی دس هکبتت کِ  پشسًَلٍ   تؼذاد اداسُ هذیشاى

(SMT) اضتشاک ًوَدُ اًذ 
۹ 

%000  0 4 

کِ دسٍس سٌّوبیی  6الی  3تؼذاد هؼلوبى ثیي غٌَف 

 خص ّبی سَاد آهَصی، آهَصش سیبضی تذسیس سا دس ث

 دیذُ اًذ
۱۱ 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

 :هطکالت

 

  کتت اص جولِ هطکالت ػوذُ کِ هبًغ سسیذى ثِ ّذف گشدیذُ است، اص آًجب کِ  12-7کوجَد کتت دسسی اص غٌَف

هَضَػبت تشاًسپَستی یک ، دسسی هکبتت تَسط تحَیلذاساى هکبتت ثذٍى کذام کشایِ ٍ اهتیبص اًتقبل دادُ ضذُ است

 اًتقبل هیگشدیذ. چبلص ثَدُ است چَى اًتقبل اجٌبس ٍ هَاد ضشٍست ثذٍى کشایِ ثبیذ

 دٍسی ساُ ػذم اهٌیت دسهسیش ساُ ًجَد هؼلن ج، ّطتن ًٍْن ٍدّن ثذلیل ػذم ثَد گضیٌِ چْبسم ، پٌجن ، ضطن ، ِ

 هشکض حوبیَی تشثیِ هؼلن تطجیق ًطذُ است. ًجَد ٍ هسلکی ٍ سضتَی ٍ ػذم ّوکبسی هَسسبت

هعبرف ریبستبزای  ضوب پیطٌْبدات  

 

  12-7هؼبسف ایي ٍلسَالی ثخػَظ کتت دسسی غٌَف تَصیغ کتت هطبثق ثِ ضشٍست 

  تذٍیش ٍسکطبح ثشای هؼلویي ٍ پشداخت کشایِ سفشیِ ثخبطش حضَس دس ٍسکطبة ّبی آهَسضی 
 

 پیطٌْبدات بزای ٍسارت هعبرف

 

  ثِ ٍقت ٍ صهبى هؼیي  12-7چبح ٍ تَصیغ کتت دسسی 

  تذٍیش ٍسکطبح ثشای هؼلویي ٍ پشداخت دس ًظش گشفتي ثَدجِ ثِ هٌظَس تطجیق فؼبلیت ّبی استقبء ظشفیت ثخػَظ

 کشایِ سفشیِ ثخبطش حضَس دس ٍسکطبة ّبی آهَسضی 
 

 



  



5 

 

 دستزسی هتَاسى -2

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

  بشرگسبالى بخػَظ سًبى ٍ دختزاى در کطَر

 دستشسی هتَاصى هی ثبضذ. ػشغِضبخع ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضبخع ّب دس  خالغۀ :3جذٍل 

 تفبٍت
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب

ّذف 

 سبالًِ
 ضوبرُ ضبخع ّب

%16  1 تؼذاد جذیذ الطوَالى )رکَس( 511 428 

 2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًبث( 238 280 0

 3 تؼذاد هکبتت جذیذ التبسیس)رکَس( 0 0 0

 4 تؼذاد هکبتت جذیذالتبسیس )اًبث( 0 0 0

%100  5 تؼذاد هکبتت جذیذالتبسیس هختلط 1 0 

 6 تؼذاد هکبتت جذیذاػوبس ضذُ  3 3 0

 7 تؼذاد غٌَف اضبفِ کِ جذیذ اػوبس گشدیذُ است  0 20 0

%100  8 تؼذاد هکبتت کِ دٍثبسُ اػوبس گشدیذُ است 5 0 

%100  9 تؼذاد هکبتت کِ دیَاسّبی احبطِ خَیص سا اػوبس ًوَدُ است. 2 0 

%100 دسهکبتت  تؼذاد چبُ ّبی آة حفش ضذُ 13 0   10 

%50 دس هکبتت  تؼذاد تطٌبة ّبی سبختِ ضذُ   36  18   11 

%100 ثذست آٍسدُ استکوکی  تؼذاد هکبتت کِ ٍجَُ 2 0   12 

 13 تؼذاد غٌَف آهَصش تسشیؼی تبسیس ضذُ )رکَس( 0 0 0

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

 15 تؼذاد ضبگشداى کِ دس غٌَف آهَصش تسشیؼی حجت ًبم ًوَدُ اًذ )رکَس( 0 0 0

)اًبث(تؼذاد ضبگشداى کِ دس غٌَف آهَصش تسشیؼی حجت ًبم ًوَدُ اًذ  0 0 0  16 

 17 تبسیس ضذُ )رکَس( (CBE)تؼذاد غٌَف آهَصش هحلی  0 0 0

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

 19 تؼذاد ضبگشداى کِ دس غٌَف آهَصش هحلی ضبهل ضذُ اًذ ) رکَس( 0 0 0

 20 تؼذاد ضبگشداى کِ دس غٌَف آهَصش هحلی حجت ًبم ًوَدُ اًذ ) اًبث( 0 0 0

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

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

 23 تؼذاد غٌَف آهَصش هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ ضذُ است  0 0 0

غٌَف هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ ضذُ است ضبگشداى تؼذاد 0 0 0  24 
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 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 :هطکالت

  تطکیل هٌظَس ضذُ ثِ هٌظَس تبسیس هکبتت جذیذًجَد 

  ًْبدی  ثِ هکبتت هشثَطِ ایي آهشیت ّیچ گًَِ ٍجَُ کوکی اص طشف کذام هَسسِ ٍیب 1398دسسبل تؼلیوی

  .غَست ًگشفتِ است

  ِثبة اص هکبتت ایي ٍلسَالی تؼویش ًذاسد لزا دیَاس احبطِ ّن اػوبس ًگشدیذُ است 16دسقسوت دیَاساحبط 

  دسقوست حفش چبُ  ثذلیل ػذم ّوکبسی هَسسبت کذام چبُ حفش ًگشدیذُ است 

 ٍ هحلی ثذلیل دٍسی ساُ ٍػذم ػالقوٌذی هَسسبت کذام غٌَف هحلی ٍتسشیؼی  دسقسوت غٌَف تسشیؼی

 .ایجبدًگشدیذُ است 

  ًجَد ثَدجِ کبفی ثشای تَسؼِ هکبتت 

  اهسبل ثِ ًسجت ًجَد ثَدجِ گٌجبًیذُ ًطذُ ثَد، آًؼذُ فؼبلیت ّبی کِ ّذف ٍ پیطشفت آى غفش است دس پالى

  ثٌبً تطجیق ًگشدیذُ است.

  ًباهٌی هسیش ساُ ٍلسَالی الی ٍالیت ّشات ًیض اص جولِ هطکالت ػوذُ فشا ساُ تطجیق اّذاف پالى ضذُ هی

 ثبضذ.
 

 ٍالیت:ریبست هعبرف پیطٌْبدات ضوب بزای 

 

 ( ثبة هکبتت ایي ٍلسَالی کِ ایضٍگبم5ثِ تؼذاد ) ّبی آى تخشیت گشدیذُ است هجذدا تشهین گشدد 

  غٌَف هحلی ٍتسشیؼی  ایجبدتطَیق هَسسبت جْت 

  ِتخػیع ثَدجِ ثشای اػوبس هکبتت ٍ ایجبد غٌَف الحبقی 

  هٌظَسی ثست هؼلن جْت تبسیس هکبتت 

 

 :ٍسارت هعبرفپیطٌْبدات ضوب بزای 

 ( ثبة هکبتت ایي ٍلسَالی کِ ایضٍگبم ّبی آى 5ثِ تؼذاد )تخشیت گشدیذُ است هجذدا تشهین گشدد 

  ًظش گشفتي ٍجَُ کوکی ثِ هکبتت ایي آهشیتدس 

  غٌَف هحلی ٍتسشیؼی  ایجبدتطَیق هَسسبت جْت 

  ِتخػیع ثَدجِ ثشای اػوبس هکبتت ٍ ایجبد غٌَف الحبقی 

  هٌظَسی ثست هؼلن جْت تبسیس هکبتت 
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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  ػشغًِطبى دٌّذُ خالغِ اص ضبخع ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضبخع ّب دس : 5-جذٍل

 بضذ.ث

 تفبٍت
پیطزفت ّب/ 

 دستآٍردّب

ّذف 

 سبالًِ
 ضوبرُ ضبخع ّب

 1 تؼذاد هکبتت کِ ًظبست گشدیذُ است 23 23 0

استایِ ضذُ تشتیت ٍ اس کِ تؼذاد گضاسش ّبی ًظبستی 12  12 0  2 

%50  2 4 
هکبتت ًضدیک تَظیف گشدیذُ ت یب تؼذاد هؼلوبى کِ دسیک هکت

 3 است

%100 هضوَىتؼذاد هؼلوبى تَظیف ضذُ ثِ اسبس هسلکی  35 0   4 

%95 استخذام ضذُ است)هشد(تؼذاد هؼلوبى کِ جذیذ  20 1   5 

%80 استخذام ضذُ است)صى(تؼذاد هؼلوبى کِ جذیذ  5 1   6 

%1  %99  %100  7 فیػذی حبضشی هؼلوبى 

جذیذ تبسیس ضذُ اداسی هکبتت تؼذاد ضَساّبی 2 2 0  8 

 9 (SIP تْیِ ضذُ ثْجَد هکبتت ) تؼذاد پالى ّبی 15 23 0

هکبتت   ضَساّبیآهَصش دیذُ تؼذاد آػضبی  0 0 0  10 

%34  15 23 
ضَساّب، هسبجذ،  اص طشیقتؼذاد ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ کِ 

 11 جلسبت ػوَهی  ٍ قشیِ ّب ثشگضاس ضذُ است 

 

 

 

 

 



8 

 

.: هطکالت ٍ پیطٌْبدات6جذٍل  

 :هطکالت

  هؼلویي هسلکی هطبثق سضتِ ضبىتؼیي 

 کوجَد هَاد هوذ دسسی ٍػذم تذٍیش ٍسکطبح ّبی هیتَدلَطی ثشای هؼلویي 

 
 

 :ٍالیت هعبرف ریبستپیطٌْبدات ضوب بزای 

 ثِ تؼذاد سِ ثست اػضبی ًظبست. هٌظَسی ثست ّبی ًظبستی 

  پشداخت کشایِ سفشیِ ثشای اػضبی ًظبست جْت ثبصدیذ اصهکبتت 

  ( ثست خبلی داسد کِ اهیذ است کِ ثست ّبی خبلی هؼلویي اص طشیق 70ٍلسَالی ثِ تؼذاد )آهشیت هؼبسف ایي

  سقبثت آصاد پش گشدد

 پیطٌْبدات ضوب بزای ٍسارت هعبرف:

  ثِ تؼذاد سِ ثست اػضبی ًظبست هٌظَسی ثست ّبی ًظبستی 

 اػضبی ًظبست جْت ثبصدیذ اصهکبتت. پشداخت کشایِ سفشیِ ثشای 

  ( ثست خبلی داسد کِ اهیذ است کِ ثست ّبی خبلی هؼلویي اص طشیق 70ٍلسَالی ثِ تؼذاد )آهشیت هؼبسف ایي

 .سقبثت آصاد پش گشدد

 ( ثبة هکبتت صیشهجوَػِ ایي آهشیت داسای ضَسای فؼبل ثَدُ کِ دسقسوت استقبی ظشفیت ضبى ثِ 23ثِ تؼذاد )

 ّب ٍثشًبهِ طَیل الوذت ضشٍست است.ٍسکطبح 

 

 

 


