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 ٍلسَالی هعلَهبت دس هَسد

 ٍلسَالیًبم  کشخ

 دس ٍلسَالی جٌسیتتِ اساس  ة تؼلیوات ػوَهیتؼذاد هىات الف.

ثبة 7  رکَس هکبتتتعذاد  

ثبة 8  اًبث هکبتت تعذاد  

ثبة 44  ت هختلطتعذاد هکبت 

 دس ٍلسَالی تِ اساس دٍسُ تؼلیوات ػوَهی تؼذاد هىاتة ب.

ثبة 15  ئیِتعذاد هکبتت دٍسُ اثتذا 

ثبة 25  تعذاد هکبتت دٍسُ هتَسطِ  

ثبة 19   لیسِتعذاد هکبتت  

 دس ٍلسَالی تِ اساس جٌذس تؼلیوات ػوَهی تؼذاد ضاگشداى د. 

تي 12023  تعذاد ضبگشداى رکَس 

تي 14180  ضبگشداى اًبث تعذاد 

 تِ اساس جٌسیت غیشحاضش دایویذاد هجوَع ضاگشداى تؼد. 

تي 3910  رکَس غیش حبضش دایوی تعذاد ضبگشداى  

تي 3934  اًبث  غیشحبضش دایوی تعذاد ضبگشداى 

 فیائیهؼلَهات جغشار. 

قشیِ 72  تعذاد قشیِ ّبی ًضدیک ثِ ٍلسَالی 

قشیِ 114  قشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالی تعذاد  

 ٍضؼیت اهٌیتی دس ٍالیت 

  ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتعذاد هکبتت  0

 دالیل هسذٍد ضذى هکبتت  0

 هعلوبى ٍ ضبگشداى هکبتت هسذٍد ضذٍُضعیت  0

 تعذاد حبدثبت اهٌیتی کِ تبسیسبت هکبتت سا تْذیذ کشدُ ثبضذ 0
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 خالغِ اجشاأت

 کیفیت ٍ هشتجط ثَدى .1
( 36500تِ تؼذاد )وتة سٌّوای هؼلن ( جلذ وتة دسسی ٍ 181500اص جولِ ) 1398دس جشیاى سال هالی   -1

گشداى ٍ هؼلواى تَصیغ گشدیذُ است، وِ تا تَصیغ ًوَدى وتة وتة سٌّوای هؼلن تشای ضا ٍجلذ وتة دسسی 

س تاػج تْثَد د ٍ هؼلواى وتة دسسی تِ دستشس ضاى لشاس گشفتِ استفیػذ ضاگشداى  21فَق الزوش دس حذٍد 

 سًٍذ تذسیس ضاگشداى گشدیذُ است.

تخص آهَصش هَاد جذیذ ست دس ، آهشیي ٍ اػضای ًظاهؼلواى/سٌّوا ( تي اص60تِ تؼذاد ) 1398دس سال هالی  -2

 وِ تاػج استماء ظشفیت آًْا گشدیذُ است. ًذا تحت آهَصش لشاس گشفتِ

 تشثیِدستشسی هتَاصى ثِ تعلین ٍ  .2
( ضاگشداى جذیذالطوَل جزب گشدیذُ است وِ اص 1904دس تشًاهِ تؼلیوات تِ تؼذاد ) 1398دس سال هالی  -1

تا جزب ضاگشداى فَق وِ تي اًاث دسهىاتة تؼلیوات ػوَهی  (820( تي جذیذالطوَل روَس ٍ )1084)آًجولِ 

 ( تي ضاگشداى هی سسذ.26203تِ تؼذاد ) 1398الزوش هجوَػِ ضاگشداى تشًاهِ تؼلیوات ػوَهی دسسال 

وِ تا  تاسیس گشدیذُ است ( تاب هىتة اتتذایی2)دس ٍلسَالی وشخ ٍالیت ّشات تِ تؼذاد  1398دسسال هالی  -2

تِ وِ گشدیذُ است ٍاوخشیت اّالی هٌغمِ  تاب (59) وشخ( تاب هىاتة هجوَع هىاتة ٍلسَالی 2تاسیس ایي )

 ذ گشدیذًذ.تْشُ هٌ آهَصشتَدًذ اص ًؼوت  دٍس آهَصش ٍ پشٍسشًسثت دٍسی ساُ اص ًؼوت 

وِ تا اػواس هىاتة هتزوشُ  1398دسسال هالی هىاتة تؼلیوات ػوَهی اصعشیك تشًاهِ الشاء  تاب ( 15اػواس ) -3

آهشیت هؼاسف ٍالیت وشخ حل گشدیذُ است، اوٌَى ضاگشداى اص ًؼوت هىاى هٌاسة  یهطىالت هىاى تذسیس

 دسسی هستفیذ گشدیذًذ.

هىاتة ایي ٍلسَالی  هشدم هحل  دساصعشف ( حلمِ چاُ آب آضاهیذًی 1)تِ تؼذاد  1398دسسال هالی  -4

 ، وِ هطىل آب آضاهیذًی تؼذاد ضاگشداى هشفَع گشدیذُ است.گشدیذُ استحفش

 هذیشیت هَحش ٍ پاسخگَ .3
وِ ایي ًظاست تاػج گشدیذ تا هؼلویي دسٍس ، تِ ضىل دٍاهذاس هىاتة تؼلیوات ػوَهی ( تاب59)ًظاست اص ر -1

 احسي اسایِ ًوایٌذ. خَیص سا تِ ٍجِ

هی تاضذ وِ تا استخذام وِ اص آًجولِ یىتي آى اًاث  1398دسسال هالی  جذیذ یيهؼلو( تي 3) استخذام  -2

 هطىل ووثَد هؼلویي ًسثتاً هشفَع گشدیذُ است.هىاتة هؼاسف ایي ٍلسَالی  دس هؼلویي هتزوشُ 
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  ( NESPIII )پالى استشاتژیک سَم ّبی عشغِ پیطشفت ّب ٍ دستآٍسدّب ثِ اسبس

 کیفیت ٍ هشتجط ثَدى .1

ضبگشداى دس ّوِ سطَح داًص، هْبست ّب، ًگشش ّب ٍ اسصش ّبیی سا کست خَاٌّذ ًوَد کِ الصهِ یک ضْشًٍذ  ّذف کلی:

سبلن، سضیذ، هسئَلیت پزیش ٍ هَلذ هی ثبضذ ٍ اٍ سا ثشای سْن گیشی ٍ هطبسکت هؤثش دس سًٍذ تؤهیي سفبُ اجتوبعی آهبدُ سبختِ 

 ٍ ثیي الوللی هجْض هی ًوبیذ.  ٍ ثشای اضتغبل هػئَى ٍ پبیذاس دس ثبصاسّبی داخلی 

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

 تفبٍت
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب

ّذف 

 سبالًِ
ّب ضبخع  ضوبسُ 

%70  45000 151000 
سیاست  عشف اصٍ وتة سٌّوایی هؼلن وِ  دسسی تؼذاد وتة

تَصیغ گشدیذُ است. تشای ٍلسَالی هؼاسف   

۱ 

%97  ۳۶۵33 181500 
هؼلن وِ اص عشف ٍلسَالی تِ تؼذاد وتة ٍ وتة سٌّوایی 

 هىاتة تَصیغ گشدیذُ است

۲ 

3 ۲9 
20 

1 

ُ تشای تؼذاد هؼلواى/ سٌّوا ٍ ًظاست وٌٌذُ گاى آهَصش دیذ

جذیذ هَاد آهَصضیاستفادُ اص   

۳ 

3 ۲3 0 
 آهَصش (TTC)تؼذاد هؼلواى وِ دس تشًاهِ استماء ظشفیت

 دیذُ اًذ. یهضوًَ

۴ 

3 ۲3 0 
تذٍیش ضذُ تؼذاد تشًاهِ ّای آهَصضی  

 دس هحتَیات هضوَى

۵ 

3 ۵7 0 
 ،تؼذاد هذیشاى هىاتة وِ تشای حوایت ٍ سٌّوایی هؼلواى

 تشًاهِ ّای آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ.

۶ 

مرتبه ۴  دفؼات تاصدیذ اص سغح هىتة تشای حوایت هؼلواىتؼذاد  هشتثِ 4   9 

3 ۳3 0 

فشغت ّای سٌّوایی   وِ دسهىاتة تؼذاد هؼلواى هَجَد

آصهایطی دس ) گشدیذُ ضاى فشاّن ٍاستمای ظشفیت تشای 

(هىتة  

۸ 

3 3 0 
تشًاهِ ّای دس هىاتة وِ  ٍ پشسًَل  تؼذاد اداسُ هذیشاى

(SMT) اضتشان ًوَدُ اًذ 

7 

3 3 0 
تذسیس وِ دسٍس سٌّوایی  6الی  3تؼذاد هؼلواى تیي غٌَف 

دیذُ اًذ خص ّای سَاد آهَصی، آهَصش سیاضی سا دس ت  

۱3 
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 هطکالت ٍ پیطٌْبدات 2جذٍل 

 :هطکالت

  آهشیت هؼاسف وتة اص جولِ هطىالت ػوذُ وِ هاًغ سسیذى تِ ّذف گشدیذُ است،  12-7ًثَد وتة دسسی اص غٌف

تَد وتة هَسد چَى تِ سیاست هؼاسف هشاجؼِ گشدیذُ ؛ دسیافت ًىشدُ استهغاتك ًیاص دسسی پیطٌْادی خَیص سا 

 ضشٍست هَجَد ًثَدُ است.

  وتة دسسی هىاتة تَسظ تحَیلذاساى هىاتة تذٍى وذام وشایِ ٍ اهتیاص اًتمال دادُ ضذُ است 

 .هَضَػات تشاًسپَستی یه چالص است صیشا وذام تَدجِ دس استثاط تِ اًتمال وتة هَجَد ًیست 

  ٍسوطاج ّای آهَصضی تشای هؼلویي غَست ًگشفتِ است. ًثَد تَدجِ وافی تذٍیش ٍ دّن تِ دلیلفؼالیت ّای ضواسُ ًْن  

  
 

هعبسف سیبستثشای  ضوب پیطٌْبدات  

 

 

 ( هغاتك ًیاص هؼاسف ایي ٍلسَالی ٍ تَلت ٍصهاى هؼیي 12-7تَصیغ وتة دسسی تخػَظ وتة دسسی غٌَف ) 

  دسًظشگشفتي ٍسایل تشاًسپَستی جْت اًتمال تِ هَلغ وتة تِ آهشیت ّای هؼاسف ٍلسَالی ّا 

 لَطی تشای اػضای ًظاست آهشیي ٍ هؼلویيدتَیتشگضاسی ٍسوطاج استمای ظشفیت ٍ ه  

هعبسف ٍصاستپیطٌْبدات ثشای   

  چاج ٍ تَصیغ وتة دسسی الی غٌَف دٍاصدّن توام هىاتة 

  دسًظشگشفتي ٍسایل تشاًسپَستی جْت اًتمال تِ هَلغ وتة تِ آهشیت ّای هؼاسف ٍلسَالی ّا 

 لَطی تشای اػضای ًظاست آهشیي ٍ هؼلویيدتَیتشگضاسی ٍسوطاج استمای ظشفیت ٍ ه 

  الی هماعغ هاستشی ٍ دٍوتَسا ، اػضای ًظاست  هساػذ ساختي صهیٌِ استمای سَیِ تحػیلی تشای آهشیي هؼاسف 
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 دستشسی هتَاصى-2

افضایص دستشسی هتَاصى ٍ ّوگبًی ثِ فشغت ّبی تعلیوی هشتجط، هػئَى ٍ ثبکیفیت ثشای اطفبل، جَاًبى ٍ  ّذف کلی:

  کطَس ثضسگسبالى ثخػَظ صًبى ٍ دختشاى دس

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

 تفبٍت
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب

ّذف 

 سبالًِ
 ضوبسُ ضبخع ّب

%16  1 تؼذاد جذیذ الطوَالى )روَس( 1304 1084 

%36  2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًاث( 1288 820 

جذیذ التاسیس)روَس(تؼذاد هىاتة  0 0 0  3 

 4 تؼذاد هىاتة جذیذالتاسیس )اًاث( 0 0 0

 5 تؼذاد هىاتة جذیذالتاسیس هختلظ 1 2 0

 6 تؼذاد هىاتة جذیذاػواس ضذُ  0 15 0

 7 تؼذاد غٌَف اضافِ وِ جذیذ اػواس گشدیذُ است  0 105 0

 8 تؼذاد هىاتة وِ دٍتاسُ اػواس گشدیذُ است 0 4 0

هىاتة وِ دیَاسّای احاعِ خَیص سا اػواس ًوَدُ است.تؼذاد  0 0 0  9 

%50 دسهىاتة  تؼذاد چاُ ّای آب حفش ضذُ 2 1   10 

دس هىاتة  تؼذاد تطٌاب ّای ساختِ ضذُ 0 0 0  11 

تذست آٍسدُ استووىی  تؼذاد هىاتة وِ ٍجَُ 2 10 0  12 

 13 تؼذاد غٌَف آهَصش تسشیؼی تاسیس ضذُ )روَس( 0 0 0

سشیؼی تاسیس ضذُ)اًاث(تتؼذاد غٌَف آهَصش  0 0 0  14 

 15 تؼذاد ضاگشداى وِ دس غٌَف آهَصش تسشیؼی حثت ًام ًوَدُ اًذ )روَس( 0 0 0

 16 تؼذاد ضاگشداى وِ دس غٌَف آهَصش تسشیؼی حثت ًام ًوَدُ اًذ )اًاث( 0 0 0

 17 تاسیس ضذُ )روَس( (CBE)تؼذاد غٌَف آهَصش هحلی  0 0 0

 18 تاسیس ضذُ )اًاث( (CBE)تؼذاد غٌَف آهَصش هحلی  0 0 0

 19 تؼذاد ضاگشداى وِ دس غٌَف آهَصش هحلی ضاهل ضذُ اًذ ) روَس( 0 0 0

 20 تؼذاد ضاگشداى وِ دس غٌَف آهَصش هحلی حثت ًام ًوَدُ اًذ ) اًاث( 0 0 0

 21 تؼذاد هؼلواى استخذام ضذُ تشای غٌَف هحلی )هشد( 0 0 0

هؼلواى استخذام ضذُ تشای غٌَف هحلی )صى(تؼذاد  0 0 0  22 

غٌَف هحلی وِ تِ هىاتة اغلی اًتمال دادُ ضذُ است ضاگشداى تؼذاد 0 145 0  23 

 24 تؼذاد غٌَف هحلی وِ تِ هىاتة اغلی ضاى اًتمال دادُ ضذُ است 0 0 0
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 پیطٌْبدات -هطکالت–4جذٍل

 هطکالت

  اها تشای  ُ ووىی اص عشف سیاست هؼاسف ٍ ٍصاست هؼاسف تشای هىاتة تَصیغ ًطذُ است َّیچ ٍج 1398دسسال

  .( تاب هىاتة هؼاسف ایي ٍلسَالی اص عشف هَسسات ّوىاس ٍ هشدم هحل ٍجَُ ووىی اّذا گشدیذُ است10)

 ت آهشیت ّای تْیِ ٍسایل تشاًسپَستی جْت ًظاست اصهىاتة سسیذُ گی ٍ ػولی ػٌذالوَلغ پیطٌْادات ٍهطىال

 هؼاسف 

  تطىیل تِ هٌظَس تاسیس هىاتة جذیذالتاسیس دس ایي ٍلسَالیًثَد 

  ِفؼالیت ّای وِ ّذف پالًی ٍ پیطشفت آى غفش است تِ دلیل ػذم تخػیع تَدجِ ، ػذم ػاللوٌذی هَسسات ت

 ایجاد غٌَف هحلی ٍتسشیؼی ، وذام پیطشفتی غَست ًگشفتِ است  

 

 هعبسف ٍالیت:سیبست هعبسف پیطٌْبدات ضوب ثشای 

 

  تطَیك هَسسات ٍدًٍشّای خاسجی جْت ایجاد غٌَف هحلی ٍتسشیؼی لشیِ جات ًیاصهٌذ ایي ٍلسَالی 

  تخػیع تَدجِ وافی تِ هٌظَس اػواس دیَاس احاعِ ٍ تطٌاب 

  
 

 پیطٌْبدات ضوب ثشای ٍصاست هعبسف هعبسف:

  تطىیل هؼلویي تِ خاعش تاسیس هىاتة جذیذ دس ایي ٍلسَالیهٌظَسی 

  ًظش گشفتي ٍجَُ ووىی تِ هىاتة سیاست هؼاسف ٍالیت ّشاتدس 

  تطَیك هَسسات ٍدًٍشّای خاسجی جْت ایجاد غٌَف هحلی ٍتسشیؼی لشیِ جات ًیاصهٌذ ایي ٍلسَالی 
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 هذیشیت ضفبف ٍ هَثش-3

 اًکطبف ٍ تقَیِ هذیشیت هؤثش، ضفبف ٍ پبسخگَ ثشای اسایِ ٍ فشاّن آٍسی خذهبت تعلیوی ثبکیفیت ٍ هتَاصى ثطَس : ّذف کلی

 ضفبف، هقشٍى ثِ غشفِ ٍ هؤثش دس سطح هشکض ٍ ٍالیبت.   

هذیشیت ضفاف ٍ هَحش هی  ػشغًِطاى دٌّذُ خالغِ اص ضاخع ّای پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضاخع ّا دس : 5-جذٍل

 تاضذ.

 تفبٍت
پیطشفت ّب/ 

 دستآٍسدّب

ّذف 

 سبالًِ
 ضوبسُ ضبخع ّب

 1 تؼذاد هىاتة وِ ًظاست گشدیذُ است 57 59 0

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

0 18 0 
هىاتة ًضدیه تَظیف گشدیذُ ة یا تؼذاد هؼلواى وِ دسیه هىت

 است

3 

هضوَىتؼذاد هؼلواى تَظیف ضذُ تِ اساس هسلىی  0 10 0  4 

استخذام ضذُ است)هشد(تؼذاد هؼلواى وِ جذیذ  0 1 0  5 

استخذام ضذُ است)صى(تؼذاد هؼلواى وِ جذیذ  0 2 0  6 

0 %100  %100  7 فیػذی حاضشی هؼلواى 

جذیذ تاسیس ضذُ اداسی هىاتة تؼذاد ضَساّای 2 2 0  8 

 9 (SIP تْیِ ضذُ تْثَد هىاتة ) تؼذاد پالى ّای 55 59 0

هىاتة   ضَساّایآهَصش دیذُ تؼذاد آػضای  0 708 0  10 

0 10 4 
ضَساّا، هساجذ،  اص عشیكتؼذاد تشًاهِ ّای آگاّی ػاهِ وِ 

 جلسات ػوَهی  ٍ لشیِ ّا تشگضاس ضذُ است 

11 

 

 

 



8 

 

ات:: هطکالت ٍ پیطٌْبد6جذٍل  

 :هطکالت

 

 دٍس دستالخػَظ هؼلویي اًاث دسهٌاعك  ػذم هَجَدیت هؼلویي هسلىی تا  

  ػذم پشداخت هؼاش هٌغمَی تشای هؼلویي ٍ تشاًسپَستیطي تشای اػضای ًظاست 

  )ػذم هَجَدیت تشًاهِ ّای استمای تحػیلی )هاستشی ، دٍوتَسا 

 :سیبست هعبسف پیطٌْبدات ضوب ثشای 

 

  دسآهشیت ّای هؼاسف تِ اساس ًیاصهٌذی ضاىتاالتشدى سغح تطىیل هؼلویي 

  دسًظشگشفتي تَدجِ خاظ جْت پشداخت هؼاش هٌغمَی تشای هؼلویي ٍ تشاًسپَستیطي تشای اػضای ًظاست 

 پیطٌْبدات ضوب ثشای ٍصاست هعبسف:

  ٍیا تِ دیگش ٍلسَالی ّا تثذیل هیطًَذ تغَس سشیغ تِ ػَؼ ضاى هؼلن دیگش هؼلویي وِ تثذیل تِ ضْش 

 استخذام ضَد 

  هؼلویي وِ سلؼِ هشیضی گزاضتٌذ ٍ تیطتش اص ضص هاُ دٍتاسُ تِ سش ٍظیفِ خَیص حاضش ضذُ ًوی تَاًٌذ تایذ

 وِ اص تست هٌفه ضًَذ تا ػَؼ ضاى وسی دیگشی استخذام ضَد

  هٌظَسی تست هؼلویي تشای آهشیت ّای هؼاسف تِ اساس سضتِ عثك ًیاصهٌذی 

 

 

 

 

 

 


