بًلته داخلی  -تخصصی

رَیافت تًسعٍ

دفتر بروامٍ ریسی ،وًسازی ي تحًل اداری استاوذاری لرستان
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ًظبم ثَدجِ ریسی هجتٌی ثر عولکرد
هقذهِ

تبریخچِ ثَدجًَِیسی در ایراى:

"ًظبم ثَزخِضیعی هجتٌی ثط ػولىطز" ثِ

انغالح ثَزخِ اظ ظثبى فطاًؿِ گطفتِ قسُ ٍ ثِ هؼٌی ویف یب ویؿِ چطهی وَچىی اؾت وِ نَضت

ػٌَاى ظیطؾیؿتن ًظبم "هسیطیت هجتٌی ثط

زضیبفتْب ٍ پطزاذتْبی وكَض زض آى لطاض هیگیطز .اظ ًظط لبًَى هحبؾجبت ػوَهی ،ثَزخِ ثطًبهِ هبلی

ًتبیح" ٍ ثب ّسف اضتمبی وبضایی ٍ اثطثركی

زٍلت اؾت وِ ثطای یىؿبل هبلی تْیِ ٍ حبٍی پیفثیٌی زضآهسّب ٍ ؾبیط هٌبثغ تبهیي اػتجبض ٍ ثطآٍضز

ههطف هٌبثغ ؾبظهبًی هَضز تَخِ خسی زٍلتْب

ّعیٌِ ّب ثطای اًدبم ػولیبتی اؾت وِ هٌدط ثِ ًیل ثِ ؾیبؾتْب ٍ ّسفْبی لبًًَی هیقَز.

ثَزُ اؾت .زض ایي ًظبم ،اػتجبضات ثط هجٌبی
ػولىطز ٍاحسّبی ؾبظهبًی زض ضاؾتبی تَلیس
هحهَالت (ذسهبت) ٍ یب زؾتیبثی ثِ پیبهسّب
ترهیم هییبثس ٍ ثسیي تطتیت ،ؾبظهبًْب ثِ
ؾوت افعایف قفبفیت زض ًحَُ ههطف هٌبثغ

THE

هَضگبى قَؾتط آهطیىبیی اٍلیي وبضقٌبؾی ثَز وِ ثِ نَضت ضؾوی ٍ ثب ّسف ؾبهبى ثركیسى ثِ
ٍضؼیت هبلی زٍلت ایطاى زض ؾبل  3111ذَضقیسی ثِ ایطاى آهس .اهب ثِ زلیل تكسیس ثحطاًْبی
ؾیبؾی ٍ اٍلتیوبتَم زٍلت ضٍؾیِ پؽ اظ  1هبُ هدجَض ثِ تطن وكَض قس .پؽ اظ گصقت یه زِّ ،زض
ؾبل  3113زوتط هیلیؿپَ وِ اٍ ّن اّل آهطیىب ثَز ،ثب هبهَضیتی هكبثِ ثِ ایطاى ؾفط وطزٍ .ضٍز هیلیؿپَ

ثطای اًدبم فؼبلیتْب ،تَلیس ذطٍخیّب ٍ

ثِ ایطاى پبیبى زٍضُ ثَزخِ ًَیؿی ؾٌتی زض وكَض ثِ حؿبة هیآیس.

زؾتیبثی ثِ اّساف ٍ اؾتطاتػیّب ٍ ًیع

ًظبم ثَزخِ ًَیؿی زض ؾبلْبی  3131 ٍ 3131ثِ تىبهل ضؾیس ٍ اعالػبت ثَزخِای زٍلت زض ّفتبز ؾتَى ػطضِ قسّ .وچٌیي اظ

پبؾرگَیی ثیكتط ؾَق هییبثٌس.
ثط اؾبؼ تؼطیف نٌسٍق ثیيالوللی پَل،
ثَزخِ ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ػجبضت اؾت اظ:
ضٍقْب ٍ ؾبظ ٍ وبضّبیی وِ اضتجبط ثیي
اػتجبضات ترهیم یبفتِ ثِ زؾتگبّْبی
اخطائی ضا ثب ذطٍخیْب ٍ پیبهسّبی آًْب اظ عطیك
ثىبضگیطی اعالػبت ػولىطزی زض ترهیم

ؾبل  3131تْیِ ٍ تٌظین ثَزخِ ول وكَض خعء ٍظبیف ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ٍ ،ولیِ اهَضهبلی ٍ ذعاًِزاضی زض ٍظاضت زاضائی
هتوطوع قس.
زض هدوَع تحَالت ًظبم ثَزخِضیعی عی  311ؾبل گصقتِ ّوچٌبى ازاهِ زاقتِ ٍ ثِ ؾوت انالح ایي ًظبم پیف ضفتِ اؾت؛ اگط
چِ ًوی تَاى ایي ٍالؼیت ضا ًبزیسُ گطفت وِ عی زٍضاى هرتلف ،زٍلتْب تب حسٍز ظیبزی تىیِ ثط وبضقٌبؾبى ثیيالوللی ضا هجٌبی
تحَالت ؾبذتبضی زض ثَزخِ لطاض زازُاًس ٍ زض ؾبلْبی اذیط ًیع زؾتَضات نٌسٍق ثیيالوللی پَل تبثیطات ثؿیبضی زض ؾبذتبض ٍ ًظبم
ثَزخِضیعی وكَض زاقتِ اؾت.

هٌبثغ تمَیت هیؾبظز.

ثَزخِ ضیعی زض ایطاى ،ثِ ضغن حسٍز یه لطى ؾبثمِ ،یىی اظ چبلكْبی فؼلی ًظبم التهبز ایطاى اؾت .تدبضة ؾبلْبی گصقتِ ًكبى

ثٌب زاضین زض ایي قوبضُ اظ ثَلتي ضّیبفت

زٌّسُ ایي هغلت اؾت وِ هؿبئل ٍ هكىالت هَخَز زض اهط ثَزخِ ضیعی زض ایطاى ثیف اظ آًىِ اظ ؾیبؾتْبی زٍلت زض ثطاثط تحَالت

تَؾؼِ ،ضوي ثطضؾی هفَْم ثَزخِ ضیعی ثط
هجٌبی ػولىطزً ،گبّی اخوبلی ثِ قیَُ ثَزخِ
ضیعی فؼلی ٍ خبیگبُ ثَزخِ ضیعی ػولیبتی زض
لَاًیي وكَض زاقتِ ثبقین .اهیس وِ هَضز
اؾتفبزُ هسیطاى ٍ ّوىبضاى گطاهی لطاض گیطز.

ٍ تغییطات التهبزی ٍ یب اختوبػی ًبقی قَز ،ثِ زلیل فطآیٌسّبی ؾٌتی زض اهط تْیِ ،تهَیت ٍ اخطای ثَزخِ هی ثبقسّ .وچٌیي
هیتَاى اقبضُ وطز وِ ثرف هْوی اظ ثیوبضیْبی التهبز ایطاى اظ خولِ ًطخ تَضم زٍ ضلوی یب ًطخ ثبالی ثیىبضی اظ ًظبم ًب ثؿبهبى
ثَزخِضیعی ًبقی قسُ اؾتً .ظبهی وِ ّط ؾبلِ هتَضمتط قسُ اهب ًظبضت ثط آى وبّف یبفتِ اؾتً .ظبهی وِ ثسٍى تَخِ ثِ
تَاًبییْبی التهبزی وكَض ،تٌْب ثِ فىط تبهیي حساوثط ّعیٌِّبی خبضی ثَزُ ٍ اظ ؾطهبیِگصاضیّب غبفل قسُ اؾت .زاقتي هجٌبی
نحیحی ثطای اتربش تهوین زض ترهیم هٌبثغ ،هَخت هی قَز ثطًبهِ ّبیی وِ زض هَضز آًْب تهوین گیطی قسُ اؾت ،ثِ ذَثی اخطا
قًَس ٍ زؾتطؾی ثِ اّساف هَضز ًظط چٌساى هكىل ًجبقس .هَاخِ قسى ثب هكىالت ػسیسُ ثَزخِ ضیعی ؾٌتی،هحسٍزیت ّبی هبلی
ٍ تمبضبی ثیكتط ثطای ذسهبت ػوَهی ثْتط زض توبم ؾغَح،اخطای ضٍـ خسیسی اظ ثَزخِ ضیعی ضا هی علجس .ثطای تحمك ایي هْن
ًیع چبضُ ای ًیؿت خع ثَزخِ ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز یب ّوبى ثَزخِ ضیعی ػولیبتی وِ هدلؽ ٍ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ثِ قست آى
ضا پیگیطی هی وٌٌسّ .وچٌیي زض ثطًبهِ قكن تَؾؼِ زٍلت هَظف قسُ اؾت اظ ؾبل اٍل اخطای ثطًبهِ ،ثَزخِ ضیعی ثط هجٌبی
ػولىطز ضا هجٌبی ػول ذَز لطاض زّس .ثَزخِ ؾبلْبی  3113 ٍ 3114اظ اٍلیي ثَزخِ ّبی ػولیبتی زٍلت خوَْضی اؾالهی ایطاى زض
تبضید ثَزخِ ًَیؿی وكَض اؾت ٍ ایي زض حبلی اؾت وِ ثؿیبضی اظ وكَضّبی زًیب حسٍز پٌح زِّ اؾت وِ اظ ثَزخِ ضیعی ػولیبتی
زض تٌظین ثَزخِ وكَضقبى اؾتفبزُ هی وٌٌس.

ثَلتي زاذلی  -ترههی ضّیبفت تَؾؼِ
هؼبًٍت ّوبٌّگی اهَضالتهبزی ٍ تَؾؼِ هٌبثغ
زفتط ثطًبهِ ضیعیًَ ،ؾبظی ٍ تحَل ازاضی اؾتبًساضی
تْیِ هغبلت ٍ تٌظین :هدتجی هلىی ،فبعوِ اؾسیبى
ایي ثَلتي آهبزُ زضیبفت هغبلت ّوىبضاى هحتطم هیثبقس.

امام علی (ع):
ثمرٌ التفریط الىّذامٍ ،ي ثمرٌ الحسم السّالمٍ.

حاصل کًتاَی ،پشیماوی ،ي حاصل ديراوذیشی ،سالمت است.
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سبختبر فعلی ثَدجِ کشَر
فرایٌذ ثَدجِریسی در ایراى
فزایٌذ ثَدجِریشی در ایزاى ؽبهل  4هزحلِ هیثبؽذ:

سبختبر ثَدجِ در کشَر
ثط اؾبؼ لبًَى هحبؾجبت ػوَهی ،ثَزخِ ثِ ؾِ لؿوت تمؿین هیقَز وِ ػجبضتٌس اظ:

هرحلِ  :1تْیِ ٍ تٌظین ٍ پیشٌْبد الیحِ ثَدجِ

 .1ثَدجِ عوَهی دٍلت :ؽبهل :الف) پیؼ ثیٌی دریبفتْب ٍ هٌبثغ تبهیي
اػتجبر وِ ثِ ؽىل هغتمین ٍ غیزهغتمین در عبل هبلی ثِ ٍعیلِ دعتگبّْب
اس طزیك خشاًِداری ول اخذ هیؽَد .ة) پیؼ ثیٌی پزداختْبیی وِ اس هحل
درآهذ ػوَهی یب اختقبفی در عبل هبلی هزثَطِ اًجبم هیؽَد.

ایي هزحلِ هْوتزیي ،فٌی تزیي ٍ تخققیتزیي هزحلِ فزایٌذ ثَدجِ ریشی ثَدُ ٍ
ؽبهل فذٍر ثخؾٌبهِ ثَدجِ ،تْیِ ٍ تٌظین ثَدجِ در دعتگبّْبی اجزائی ٍ تقَیت
الیحِ در ّیئت ٍسیزاى هیثبؽذ.
هرحلِ  :2تظَیت ثَدجِ

پظ اس تمذین الیحِ ثَدجِ در جلغِ ػلٌی هجلظ تَعط رئیظ جوَْر ،وبر ثزرعی
ٍ تقَیت الیحِ ثَدجِ آغبس هیؽَد وِ ؽبهل هزاحل سیز اعت:
 ثزرعی ٍ رعیذگی در وویغیًَْبی تخققی
 ثزرعی ٍ رعیذگی در وویغیَى افلی (تلفیك)
 ثزرعی ٍ تقَیت ولیبت ثَدجِ در جلغبت ػلٌی
 ثزرعی ٍ تقَیت تجقزُّبی الیحِ ثَدجِ در جلغبت ػلٌی
 ثزرعی ٍ اظْبر ًظز ؽَرای ًگْجبى
 اثالؽ لبًَى ثَدجِ ول وؾَر

 .2ثَدجِ شرکتْب ٍ هَسسبت دٍلتی ٍ ثبًکی
 .3ثَدجِ سبیر هَسسبت
اظ هٌظطی زیگط ثَزخِ وكَض قبهل زٍ ثرف هٌبثغ ٍ ههبضف اؾت وِ قوبی ولی هٌبثغ
ثَزخِ ول وكَض ثِ لطاض شیل هیثبقس:

هرحلِ  :3اجرای قبًَى ثَدجِ
هرحلِ ً :4ظبرت ثر اجرای قبًَى ثَدجِ

سیکل ثَدجِ

ّوچٌیي ًوَزاض ولی ههبضف ثَزخِ ول وكَض خْت آقٌبیی ّوىبضاى هحتطم زض شیل زضج

قسوتْبی هختلف الیحِ ثَدجِ

قسُ اؾت.

 -1هقذهِ (گسارش رئیس جوَْر):

در جلغِ ػلٌی هجلظ ،لجل اس تمذین الیحِ ثَدجِ ،رئیظ جوَْر گشارؽی اس اٍضبع
التقبدی وؾَر در عبل جبری ٍ عبل ثَدجِای ارائِ هیًوبیذ .ایي گشارػ ٍعیلِ
هْوی ثزای اًتمبل هغبئل هَجَد ،تَجیِ ؽىلی ثَدجِ ،رٍؽي عبختي ًىبت هْن ٍ
ثزجغتِ ٍ دفبع اس ثَدجِ پیؾٌْبدی اعت.
 -2هتي الیحِ:

ؽبهل هبدُ ٍاحذُ ٍ تجقزُّب:
الف) هبزُ ٍاحسُ :اًؾبء ارلبم درآهذّب ٍ عبیز هٌبثغ تبهیي اػتجبر ٍ ّوچٌیي ّشیٌِّب
ٍ عبیز پزداختْب ثَدُ ٍ اس دٍ لغوت تؾىیل هیؽَد.
ة) تجهطُّب :هجَسّبی لبًًَی ّغتٌذ وِ ثِ دعتگبّْبی اجزائی هجَس اخذ
درآهذّب ٍ یب اًجبم ّشیٌِّب را هیدّذ.
 -3پیَستْبی ثَدجِ:

ؽبهل ثَدجِ تفقیلی ؽزوتْب ٍ هَعغبت اًتفبػی ٍاثغتِ ثِ دٍلت ،جذاٍل اػتجبر
طزحْبی ػوزاًی دٍلت ،جذاٍل ثبسپزداخت دیَى دٍلت ،عبیز جذاٍل ٍ اطالػبت
هَرد ًیبس.
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ثَدجِ ریسی ثر هجٌبی عولکرد
ضرٍرت ثَدجِ ریسی عولیبتی

اًَاع رٍشْبی ثَدجِ ریسی
ثَدجِ ّز وؾَری هجیي ریش فؼبلیت ّبی دٍلت ٍ عٌذ هبلی فؼبلیت ّبی دٍلتی وِ
هتضوي اّذاف هؾخقی در طَل یه عبل هبلی اعت ،هیثبؽذّ .ز لبًَى ثَدجِ ثبیذ
دارای ٍیضگی ّبیی ثبؽذ وِ عیبعت ّبی التقبدی هَرد ًظز دٍلت را ثِ همقَد خَد
ثزعبًذ .در وؾَر هب ،اس گذؽتِ هذیزیت ثَدجِ ریشی وبهال عٌتی ٍ اعبط آى ثز هجٌبی
ّشیٌِ ثَدُ اعت .ػالٍُ ثز عٌتی ثَدى ًظبم ثَدجِ ریشی ،اتىبء ثیؼ اس حذ ثَدجِ ثِ
درآهذ ّبی ًفتی ،ثبال ثَدى عْن ثَدجِ جبری ًغجت ثِ ثَدجِ ثخؼ ػوزاًی ٍ ّوچٌیي
دخبلت ًظزات افزاد ثذٍى داؽتي تخقـ ٍ ثی تَجِ ثِ ؽزایط هَجَد اس دیگز هؼضالت
در ایي اهز هی ثبؽذ.

تؼییي هی قَز .ایي ضٍـ ثَزخِ ضیعی اعالػبت وبفی زض ذهَل ًتبیح ّعیٌِ

رٍشْبی ثَدجِ ریسی

اًدبم قسُ ثِ هٌظَض زازى اػتجبضات ٍ هیعاى اثط ثركی ٍ وبضایی ثطًبهِ ّب ثِ

ثَزخِ ضیعی ػولیبتی زض ٍالغ ّوبى ثَزخِ ضیعی ثطًبهِ ای اؾت وِ ثِ ًحَُ
زلیك تط ٍ ضٍقي تط اخطای ثطًبهِ ّب ضا اظ زیسگبُ " فبیسُ ٍ ّعیٌِ" تدعیِ ٍ
تحلیل هی ًوبیس ٍ ثب ضٍـ اًساظُ گیطی حدن وبض ،لیوت توبم قسُ وبالّب ٍ
ذسهبت ضا ثسؾت هی آٍضز ٍ ثب ًَضهْب ٍ اؾتبًساضزّب ،همبیؿِ تغجیمی ٍ تحلیلی
هی ًوبیس ٍ ثِ ػلل افعایف لیوت توبم قسُ ٍالف هی گطزز ٍ زض ًْبیت ثِ
هسیطیت ؾبظهبى زض خْت ًیل ثِ اّساف ووه هی ًوبیس .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ زض
ضٍـ ثَزخِ ضیعی هتساٍل ،هٌبثغ زضآهس ٍ اًَاع ّعیٌِ ّب ٍ ههبضف ثطای یه ؾبل

زؾت ًوی زّس ٍ ّوچٌیي زاضای افك ثطًبهِ ضیعی وَتبُ هست ثَزُ ٍ هَخت

الف -ثَدجِ ریسی هتذاٍل (سٌتی):

هحسٍزیت التساض هسیطیت زض وٌتطل ّعیٌِ ّب ٍ ًظبضت ثط اخطای ّط ٍاحس هی قَز

در ایي رٍػ تبویذ فزفب ثِ اثشار هبلی ٍ حغبثذاری دریبفت ّب ٍ پزداخت ّبی دٍلت
هٌتْی هیؽَد ٍ ًمؼ دٍلت ٍ پبرلوبى در ثزرعی ثَدجِ فمط هتَجِ حفظ ٍ وٌتزل
هخبرج دٍلت در حذ اػتجبر هقَة هی ثبؽذ وِ ّیچ ّشیٌِ ای اس اػتجبر هقَة تجبٍس
ًىزدُ ثبؽذ ٍ ّز ّشیٌِ ای در هحل خَد فَرت گزفتِ ثبؽذ .ایزاد افلی ایي ًَع ثَدجِ
ریشی آى اعت وِ ًتبیجی را وِ دٍلت هیخَاعتِ ثِ آًْب ثزعذً ،ؾبى دادُ ًویؽَد.

ٍ ّیچ اضتجبط ٍ ٍاثؿتگی هیبى اًَاع ّعیٌِ ّب ٍهٌبثغ زضآهس ثب عطحْب ٍ ثطًبهِ ّبی
ثلٌس هست التهبزی ٍخَز ًساضز .زض ًْبیت ثطای ضفغ هكىالت هَخَز زض ثَزخِ
ضیعی هتساٍل ،فطایٌس تْیِ ثَزخِ ثط هجٌبی ػولىطز هغطح گطزیسُ اؾت .اظ ؾبل
 3131انالح ًظبم ثَزخِ ضیعی زض ؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی وكَض هَضز
تَخِ خسی لطاض گطفت .اظ اّساف ایي ثَزخِ ضیعی هی تَاى ثِ ترهیم ّسفوٌس

ة -ثَدجِ ریسی افسایشی:

اػتجبضات ثِ ثطًبهِ ّب ٍ فؼبلیت ّبی زؾتگبُ هَضز ًظط ،قفبف ؾبظی فطایٌس

در ایي رٍػ حجن ػولیبت دعتگبُ ثبثت فزك هی ؽَد ٍ افشایؼ ٍ وبّؼ ّشیٌِ ّب در
ثزاثز حجن ػولیبت ثبثت همبیغِ ٍ ثزآٍرد هی ؽَد .در فَرتی وِ در ثَدجِ حجن ػولیبت
تَعؼِ یبثذ یب ٍظیفِ جذیذی هحَل گزدد ،آثبر هبلی آى ثِ تفىیه در ثَدجِ هٌظَر
هیؾَد.

ثَزخِ ضیعی ،ایدبز اضتجبط ثیي اػتجبضات ٍ ًتبیح ػولىطز ثطًبهِ ٍ ووه زض تَخیِ
ثَزخِ زؾتگبُ اخطایی زض ثطاثط ؾبظهبى ّبی ًبظط ٍ  ...اقبضُ وطز .ثِ ػجبضت زیگط
ثَزخِ ضیعی ػولیبتی ػالٍُ ثط تفىیه اػتجبضات ثِ ٍظبیف ،ثطًبهِ ّب ،فؼبلیت ّب ٍ
عطح ّب حدن ػولیبت ٍ ّعیٌِ ّبی اخطایی ػولیبت زٍلت ٍ زؾتگبّْبی زٍلتی

ج -ثَدجِ ریسی عولیبتی :

عجك ضٍقْبی ػلوی هبًٌس حؿبثساضی لیوت توبم قسُ ،ضٍـ اًساظُ گیطی وبض یب

ایي رٍػ در حمیمت ؽجیِ رٍػ ثَدجِ ریشی ثزًبهِ ای اعت هٌتْی ثِ ًحَ دلیك تز ٍ
رٍؽي تزی اجزای ثزًبهِ ّب را اس دیذگبُ " فبیذُ ٍ ّشیٌِ " تجشیِ ٍ تحلیل هی وٌذ ٍ
ثب رٍػ اًذاسُ گیزی حجن وبر ،لیوت توبم ؽذُ تَلیذ یب خذهت را ثِ دعت هی آٍرد .ایي
ًَع ثَدجِ ریشی هغتلشم اخذ اطالػبت هبلی دلیك اس اجشای ّز یه اس ػولیبت ّب هی-
ثبؽذ ،لذا حزوت ثِ عَی ثَدجِ ػولیبتی هَجت گغتزػ ٍ ًگْذاری حغبة ثِ جشئیبت
در اهَر هبلی دعتگبُ هی ثبؽذ.

وبضؾٌدی ٍ ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت هحبؾجِ ٍ اًساظُ گیطی هی قَز ٍ
ّوبًغَض وِ اقبضُ قس زض ایطاى اظ ضٍـ ثَزخِ ضیعی ػولیبتی عجك ّعیٌِ یبثی ثط
هجٌبی فؼبلیت اؾتفبزُ قسُ اؾت  .زض چٌیي ؾیؿتوی اضتجبط ثیي ٍخَُ ذطج قسُ
تَؾظ زٍلت ثب ًتبیح حبنلِ ث ِ نطاحت ثطای ولیِ هسیطاى ،افىبض ػوَهی ٍ
هؿئَلیي ًظبضتی ضٍقي هیقَز.

یك ثَدجِ ریسی عولیبتی ثِ هعٌبی ایي ًیست کِ ثبیذ ّسیٌِ ّب
را کٌترل کرد ،ثلکِ ثبیذ هسئٍَالى(هقبهبت رسوی) ثِ طَر
هستور ّسیٌِ ّب را هَرد ثبزًگری قرار دٌّذ.
د-ثَدجِ( ثرًبهِ ای  -طرح ریسی  -ثَدجِ ریسی):

ایي رٍػ اس عبل  0691هیالدی در ایبلت هتحذُ آهزیىب پبیِ گذاری گزدیذُ اعت .در ایي
رٍػ در اجزای ّذفی هؾخـ ثب ثزًبهِ وبر هؼیي ٍ سهبى هؾخـ ثب ؽٌبخت ػَاهل
هٌبثغ اًغبًی ،هٌبثغ تبعیغبتی ٍ تجْیشاتی ،هٌبثغ هبلی اختقبؿ دادُ هیؽَدّ .ذف اس
ایي ثزرعی ّب آى اعت وِ آیب دعتگبُ اجزایی لبدر ثِ اًجبم ایي ػولیبت خَاّذ ثَد یب
خیز.
ُ  -ثَدجِ ریسی ثر هجٌبی طفر :

ایي رٍػ اس عبل  0691هیالدی در ایبلت هتحذُ آهزیىب ثٌیبى گذاؽتِ ؽذُ اعت .ایي
رٍػ ثَدجِ ریشی ثب رػبیت تٌبعت حجن ػولیبت دعتگبُ ٍ هَعغبت دٍلتی ثب ٍظبیف
آًْب هی ثبؽذ .ایي رٍػ در حمیمت هىول رٍػ  PPBSهی ثبؽذ .در ایي رٍػ هؼیبر،
ایي اعت وِ وٌتزل ّشیٌِ ّبی ػوَهی هغئَلیت ّب را تَام ثب اختیبرات ثِ ٍاحذّبی
تقوین گیزی ٍاگذار هیوٌذ ٍ حزوت ثَدجِ ًَیغی اس پبییي تزیي عطح ّزم تب در ًْبیت
در راط ّزم ثَدجِ ًْبیی لزار هی گیزد.
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 -3هذیریت عولکرد:

عٌبطر ثَدجِ ریسی عولیبتی

"هذیریت عولکرد" ثب اؾتفبزُ اظ قبذم ّبی ػولىطزی ًمف ایدبز اضتجبط ثیي
زٍ ػٌهط "ثرًبهِ ریسی" ٍ "ّسیٌِ یبثی" ضا ثِ ػْسُ زاضز .ثِ ػجبضت زیگط،
"هذیریت عولکرد" ثب اؾتفبزُ اظ قبذم ّبی ػولىطزی ٍضٍزی ،ذطٍخی ٍ ًتبیح

ّسف اظ ًظبم ثَزخِ ضیعی ػولیبتی تمَیت فطٌّگ ّسف هحَضی ،ثطًبهِ هساضی،

ضٍاثظ ظًدیطُ ٍضٍزیْبّ ،عیٌِ ّب ،ثطًبهِ ّب ٍ فؼبلیتْب ٍ اّساف ٍ ضاّجطزّب ضا زض

ًتیدِ گطایی ٍ تؼبلی ػولىطز زؾتگبّْبی اخطائی؛ تحمك ؾٌس چكن اًساظ

ؾِ ثؼس نطفِ خَیی التهبزی ،وبضایی ٍ اثطثركی تحلیل هی وٌس .ػولىطز

تَؾؼِ وكَض ٍ اضتجبط ظًدیطُ ای هیبى ؾیبؾت ّبی ولی ًظبم ٍ ثطًبهِ ّبی

زؾتگبّْبی اخطایی اظ هٌظطّبی هبلی ،شیٌفؼبى ،ویفیت ،فطایٌس ٍ ضقس ٍ یبزگیطی

تَؾؼِ پٌدؿبلِ ثب ثَزخِ ّبی ههَة ؾبالًِ وكَض اؾت.

هَضز تحلیل لطاض هیگیطزً .تبیح حبنل اظ تحلیل ػولىطز ّط زؾتگبُ ،هجٌبی ثْجَز

اظ خولِ هْوتطیي ػٌبنط ًظبم ثَزخِ ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز هی تَاى ثِ

ثطًبهِّبی آتی ٍ تفبّوٌبهِ ػولىطزی ثَزخِ ؾبل آیٌسُ اؾت.

"ثرًبهِ ریسی"ّ" ،سیٌِ یبثی" ٍ "هذیریت عولکرد" اقبضُ وطز :

 -1ثرًبهِ ریسی:
"ثرًبهِ ریسی" یب تْیِ ثطًبهِ ؾبالًِ هدوَػِ ای اظ ّسفْب ،ؾیبؾتْب ٍ ذظ
هكی ّب ٍ ػولیبت اخطائی ؾبالًِ زؾتگبّْبی اخطائی ثب اػتجبضات هطثَط ثِ آًْب
خْت تحمك ّسفْبی هَضزًظط اؾت وِ زض چبضچَة اؾٌبز فطازؾتی تْیِ ٍ ثِ
ّوطاُ الیحِ ثَزخِ ول وكَض تمسین هدلؽ قَضای اؾالهی هی قَز.

ّ -2سیٌِ یبثی:
ؾیؿتن ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت یىی اظ ؾیتوْبی خسیس ّعیٌِ یبثی اؾت
وِ ٍخِ توبیع آى ثب ضٍـ ؾٌتی تَخِ ثِ پسیسُ ّبی ًَیي ٍ اثطات تىٌَلَغی
حبون ثط فؼبلیتْبی ذسهبتی اهطٍظی اؾت .زض زؾتَضالؼول تْیِ قسُ خْت
اؾتمطاض ًظبم ثَزخِ ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ّسف اظ ایي هطحلِ ضؾیسى ثِ
ًیبظهٌْسیْبی اعالػبتی شیل شوط قسُ اؾت:
* تؿْین زلیك تط ّعیٌِ ّبی ؾطثبض ثَیػُ زض زؾتگبّْبی وِ ؾْن ّعیٌِ ّبی
ؾطثبض ًؿجت ثِ ّعیٌِ ّبی هؿتمین ثیكتط ٍ تؼسز ذسهبت ٍ فؼبلیتْب ثبالؾت.
* اهىبى هحبؾجِ لیوت توبم قسُ ٍاحس ّط یه اظ ذسهبت ٍ فؼبلیتْب زض ؾبل
هبلی گصقتِ ٍ ًیع پیف ثیٌی لیوت توبم قسُ ٍاحس ّطیه اظ ذسهبت ٍ فؼبلیتْب
ثطای ؾبل آیٌسُ ثب تَخِ ثِ هحسٍزیتْبی ثَزخِ ای ٍ ظطفیتْبی ثالاؾتفبزُ
زؾتگبّْبی اخطایی.
* ووه ثِ هسیطیت ّعیٌِ ّب ٍ وبّف لیوت توبم قسُ ٍاحس فؼبلیتْب ٍ ذسهبت
زؾتگبّْبی اخطایی.

فرایٌذ تْیِ ثَدجِ دستگبُ ثر هجٌبی فعبلیت
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کلیبت ّسیٌِ یبثی ثر هجٌبی فعبلیت

زض وبضثطز ضٍـ ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت ثبیس ثِ دٍ ًکتِ هْن
تَخِ قَز:

ّوبًغَض وِ گفتِ قس زض ایطاى اظ ضٍـ ثَزخِ ضیعی ػولیبتی عجك ّعیٌِ یبثی ثط

 .1توبیش لبئل ؽذى ثیي فؼبلیت ،فزآیٌذ ٍ هحقَل .ثزای هثبل اجزای
لبًَى یه فزآیٌذ اعت ٍ فؼبلیت یب هحقَل هحغَة ًویؽَد .اس طزفی
ارعبل گشارػ ثِ همبهبت ثبالتز یه فؼبلیت هحغَة هیؽَد ٍ هحقَل
فزآیٌذ ًیغت .هحقَل چیشی اعت وِ تَعط یه ثخؼ یب ٍاحذ اجزائی
تَلیذ ٍ ثز هحیط خبرج تبثیز هیگذارد.

هجٌبی فؼبلیت اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض ایي عجمِ ثٌسی ّعیٌِ ّب ثِ ّكت گطٍُ یب
فهل :خجطاى ذسهبت وبضوٌبى ،اؾتفبزُ اظ وبال ٍ ذسهبت ،ههطف ؾطهبیِ ّبی ثبثت
(اؾتْالن) ،ثْطُ (ؾَز) ،یبضاًِ ّب ،ووىْبی ثالػَو ،هعایبی اختوبػی ٍ ؾبیط
ّعیٌِ ّب تمؿین هیقَز.
زض ایي ثرف ثِ عَض ذبل ثِ ایي ضٍـ اقبضُ هیقَز .ولیبت ّعیٌِ یبثی ثط
هجٌبی فؼبلیت ػجبضتٌس اظ:

ّ .2ز یه اس عتبًذُ ّب یب هحقَالت یه ٍاحذ اجزائی لشٍهبً اس تٌْب یه
فؼبلیت حبفل ًویؽًَذ ٍ هوىي اعت دٍ یب تؼذاد ثیؾتزی فؼبلیت در
تَلیذ یه هحقَل دخبلت داؽتِ ثبؽٌذ ٍ یب ایٌىِ فؼبلیت هٌجز ثِ تَلیذ
چٌذ هحقَل ؽَد.

 زض ثَزخِ ضیعی ػولیبتی ّسفْب قفبفتط ثیبى هیقًَس ٍ اضظیبثی ثَزخِ ؾْل تط
اؾت.
 ثطًبهِ ّبی ػولیبتی زؾتگبُ ثطای تحمك اّساف ثبظثیٌی ٍ انالح هیقَز.
 زض چبضچَة ٍظبیف ههَة فؼبلیتْبی وویت پصیط تؼییي هیقَز.
ّ عیٌِ توبم قسُ ّط یه اظ فؼبلیتْب هحبؾجِ هیگطزز.
 یه ًظبم ًظبضتی ٍ گعاضـگیطی هؿتوط زض توبهی هطاحل وبض اؾتمطاض هییبثس.
 ثِ زؾتگبُ اخطائی ووه هیوٌس ثْبی اضائِ ّط ٍاحس هحهَل ضا تؼییي وٌس ٍ
ّوچٌیي ًؿجت ثِ حسٍز پطزاذتْبی پطؾٌلی ٍ ازاضی تهوین هٌبؾت ضا اتربش وٌس.
 اهىبى تدسیس ًظط زض وویت ٍ ویفیت فؼبلیتْب ثطای ایدبز تؼبزل ثیي ّعیٌِ تَلیس
ثب ثَزخِ اذتهبل یبفتِ ضا فطاّن هیوٌس.
 ظهیٌِ ضا ثطای اتربش ؾیبؾتْبیی ثطای وبّف ّعیٌِ تَلیس هحهَالت هبًٌس تغییط
فطآیٌسّب ٍ هٌْسؾی هدسز ٍ حصف فؼبلیتْبی ثب اٍلَیت ووتط فطاّن هیوٌس.

الساهبت ّسیٌِ ّبی ثر هجٌبی فعبلیت:

 هَخت تدْیع هٌبثغ زضآهسی زض زؾتگبُ هیقَز.



ثب زض ًظط گطفتي ایي تَضیح وِّ :عیٌِ ٍاحس اظ تمؿین ّعیٌِ ول ثط تؼساز هحهَل

مکلفىذ بش اساس ششح فعالیتُا ي طشحُای کٍ بیه دستگاَُای

هحبؾجِ هیقَز ٍ ّعیٌِ ًْبیی ًكبى زٌّسُ تَلیس یه ٍاحس اضبفی اظ هحهَل

دستگاَُای اجشائی مطابق مادٌ ( )91قاوًن بشوامٍ ي بًدجٍ

اجشائی ي ساصمان مذیشیت مًسد تًافق ياقع شذٌ است ،دس حذيد

اؾت؛ هی تَاى هطاحل ّعیٌِ یبثی ثط هجٌبی فؼبلیت ضا زض قىل ظیط هكبّسُ وطز.

اعتباسات مصًب عمل کىىذ.



بشوامٍ عملیاتی دستگاٌ بایذ شامل فعالیتُای کمیت پزیش

مشخص باشذ کٍ بشای تحقق َذفُای بشوامٍ مضبًس اجشاء میشًوذ.
 فعالیتُای ریل بشوامٍ َا بایذ بٍ گًوٍ ای اوجام شًد کٍ گضاسش
گیشی اص آوُا سا سادٌ ساصد.



بشای بشقشاسی استباط میان طبقٍ بىذی عملیات دس ياحذَای

اجشائی بایذ سعی شًد بشوامٍ َا ي فعالیتُا بٍ ياحذَای اجشائی
مشخص دس دسين َش دستگاٌ مشتبط شًوذ.
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جبیگبُ ثَدجِ ریسی ثر هجٌبی عولکرد در قَاًیي ٍ ثرًبهِ ّبی کشَر
ثٌذ ح هبدُ ( )7قبًَى ثرًبهِ ششن تَسعِ کشَر

ثخشٌبهِ استقرار ًظبم ثَدجِریسی هجتٌی ثر عولکرد

(شماره  9932211مورخ )19/9/31
ح – زٍلت هَظف اؾت اظ ؾبل اٍل اخطای لبًَى ثطًبهِ ،ؾبالًِ اػتجبضات ثیؿت
زضنس ( )٪11زؾتگبّْبی اخطایی هٌسضج زض لَاًیي ثَزخِ ؾٌَاتی ضا ثِ نَضت

ثب ّذف ػیٌیت ثخؾیذى ثِ پیًَذ ػولی هیبى ثزًبهِریشیّ ،شیٌِیبثی ٍ هذیزیت
ػولىزد" ،زؾتَضالؼول اؾتمطاض ًظبم ثَزخِ ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز" در
لبلت فبیل پیَعت ایي ثخؾٌبهِ اس عَی عبسهبى ثزًبهِ ٍ ثَدجِ وؾَر ثِ ولیِ
ًْبدّبی لَُ هجزیِ ،همٌٌِ ٍ لضبئیًِ ،یزٍّبی هغلحٍ ،سارتخبًِّب ،عبسهبىّب،
ؽزوتْب ،هَعغبت دٍلتی ٍ ًْبدّبی اًمالة اعالهی وِ اس ثَدجِ ػوَهی دٍلت
اعتفبدُ هیوٌٌذ؛ ارعبل ؽذُ اعت.

ثَزخِ ضیعی ثط هجٌبی ػولىطز تٌظین ًوبیس ،ثِ ًحَی وِ زض ؾبل پبیبًی اخطای
لبًَى ثطًبهِ ،نسزضنس ( )٪311زؾتگبّْب ،زاضای ثَزخِ هجتٌی ثط ػولىطز ثبقٌس.
هفبز ایي ثٌس قبهل هساضؼ زٍلتی ًویقَز.

 ثزخی دعتگبّْبی اجزایی هؾوَل ثٌذ فَقالذوز ػجبرتٌذ اسٍ :سارت ًیزٍٍ ،سارت
جْبدوؾبٍرسیٍ ،سارت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍری ،عبسهبى اًزصی اتوی ،عبسهبى ثجت احَال،
عبسهبى ثجت اعٌبد ٍ اهالن وؾَرً ،یزٍی اًتظبهی جوَْری اعالهی ایزاى ،عبسهبى
داهپشؽىی ،عبسهبى َّاؽٌبعی ،داًؾگبّْبی دٍلتی ٍ غیزدٍلتی (هيجولِ داًؾگبُ لزعتبى)،
عبسهبى ًَعبسی هذارط ٍ ...

الساهبت قبًًَی ٍ حقَقی استقرار ًظبم ثَدجِریسی
هجتٌی ثر عولکرد

ثخشٌبهِ الساهبت ٍ ًیبزهٌذیْبی ًرمافساری

 خعء  1ثٌس «ة» تجهطُ  4لبًَى ثَزخِ ؾبل  ٍ 3113آییيًبهِ ٍ

ثَدجِ ریسی ثر هجٌبی عولکرد

زؾتَضالؼولّبی آى
 خعء  1ثٌس «ة» تجهطُ  4لبًَى ثَزخِ ؾبل  ٍ 3111آییيًبهِ ٍ

(شماره  191912مورخ )13/9/99

زؾتَضالؼولّبی آى
 هبزُ  344لبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾؼِ ٍ آییيًبهِ ٍ زؾتَضالؼولّبی آى

عبسهبى ثزًبهِ ٍ ثَدجِ وؾَر طی ثخؾٌبهِ فَق ٍ فبیل پیَعت آى ،ولیِ
ًْبدّبی لَُ هجزیِ ،همٌٌِ ٍ لضبئیًِ ،یزٍّبی هغلحٍ ،سارتخبًِّب ،عبسهبىّب،
ؽزوتْب ،هَعغبت دٍلتی ٍ ًْبدّبی اًمالة اعالهی وِ اس ثَدجِ ػوَهی دٍلت
اعتفبدُ هیوٌٌذ ،را هىلف ًوَد "العاهبت ٍ ًیبظهٌسیْبی عطاحی ثب ؾیؿتن
ًطم افعاضی ثَزخِ ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز" را رػبیت ًوبیٌذ.

 هبزُ  311لبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾؼِ
 هبزُ  31لبًَى هسیطیت ذسهبت وكَضی ٍ آییيًبهِ آى
 ثٌس  11ؾیبؾتّبی اثالغی همبم هؼظن ضّجطی زض تسٍیي ثطًبهِ پٌدن
تَؾؼِ التهبزی  ،اختوبػی ٍ فطٌّگی وكَض
 ثٌس  31ؾیبؾتّبی ولی اثالغی همبم هؼظن زض انالح الگَی ههطف
 هبزُ  131لبًَى ثطًبهِ پٌدن تَؾؼِ ٍ آییيًبهِ اخطایی آى
 زؾتَضالؼول ثَزخِضیعی ػولیبتی پیَؾت ثركٌبهِ ثَزخِ ؾبل 3111
 زؾتَضالؼول ثَزخِضیعی ػلویبتی پیَؾت ثركٌبهِ ثَزخِ ؾبل 3111

هبدُ ( )41ضَاثط اجرائی ثَدجِ 69

 زؾتَضالؼول ّعیٌِیبثی پیَؾت ثركٌبهِ ثَزخِ ؾبل 3114

هَضَع تظَیت ًبهِ ّیئت ٍزیراى

 زؾتَضالؼول عجمِثٌسی التهبزی ّعیٌِّب پیَؾت ثركٌبهِ ثَزخِ ؾبل

(شماره /3192ت37913/ﻫ مورخ )19/9/39

3114
 زؾتَضالؼول ثطًبهِ ؾبالًِ پیَؾت ثركٌبهِ ثَزخِ ؾبل 3114

هبزُ  -43زض ضاؾتبی ثَزخِ ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ،ؾبظهبى

 زؾتَضالؼول ّعیٌِیبثی پیَؾت ثركٌبهِ ثَزخِ ؾبل 3113

[ثطًبهِ ٍ ثَزخِ] هَظف اؾت حساوثط ظطف زٍ ّفتِ پؽ اظ اثالؽ

 زؾتَضالؼول عجمِثٌسی التهبزی ّعیٌِّب پیَؾت ثركٌبهِ ثَزخِ ؾبل

ایي تهَیتًبهِ ،زؾتگبّْبی هكوَل ضَاثظ ٍ زؾتَضالؼولّبی

3113

هطثَط ضا اػالم ًوبیس .زؾتگبّْبی تؼییي قسُ هَظفٌس تب پبیبى

 زؾتَضالؼول ثطًبهِ ؾبالًِ پیَؾت ثركٌبهِ ثَزخِ ؾبل 3113

هطزازهبُ ؾبل خبضی ثط اؾبؼ ضَاثظ ٍ زؾتَضالؼولّبی اثالغی

 زؾتَضالؼول اخطایی ثَزخِضیعی هجتٌی ثط ػولىطز پیَؾت ثركٌبهِ

تَؾظ ؾبظهبى ثطای ثَزخِضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ،ثَزخِ

ثَزخِ ؾبل 3111

پیكٌْبزی ؾبل  3113ذَز ضا تْیِ ٍ اضائِ ًوبیٌس.
ؾبظهبى ضوي ضاّجطی ٍ ّسایت زؾتگبّْبی هكوَل ،هَظف

ثَدجِ ریسی ثر هجٌبی عولکرد یکی از ٍظبیف دُگبًِ

اؾت گعاضـ ػولىطز الساهبت زؾتگبّْب ضا ثِ ّیئت ٍظیطاى
اضؾبل ًوبیس.

سبزهبى ثرًبهِ ثَدجِ کشَر در راستبی اجرای
سیبستْبی اقتظبد هقبٍهتی است.
6

هْط هبُ 3111

ؾبل ًرؿت ،قوبضُ 4

دکتر ًَثخت:

ثٌذ ة ثخشٌبهِ ثَدجِ 67
(بخشنامه شماره  13337مورخ )19/1/3

ثَدجِ سبل  67ثر اسبس ثَدجِریسی عولیبتی
خَاّذ ثَد.

ة) ثَدجِریسی هجتٌی ثر عولکرد

(نشست با خبرنگاران )19/1/7

زض اخطای هفبز ثٌس (ح) هبزُ ( )3لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾؼِ ٍ ثِ هٌظَض اضتمبی
وبضایی ٍ اثطثركی ثَزخِ ػوَهی ،قفبفیت ،هتٌبؾت ؾبظی هؿئَلیت ّب ٍ
اذتیبضات ،اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ ظطفیت ّبی هَخَز ،افعایف پبؾرگَیی زؾتگبُ ّب زض
همبثل ػولىطز ذَز ،اضتمبی ویفیت اضائِ ذسهبت ثِ هطزم ،فطاّن آٍضزى ظهیٌِ

گسیذُ ای از سخٌبى جٌبة آقبی ًَثخت رئیس هحترم سبزهبى ثرًبهِ ٍ ثَدجِ

اؾتبًساضزؾبظی ذسهبت زؾتگبُ ّبی زٍلتی ،افعایف اًگیعُ وبضوٌبى ٍ هسیطاى

کشَر در ًشست ثب خجرًگبراى (هَرخ :)69/7/4

زؾتگبُ ّبی اخطایی ثطای اضائِ ذسهبت ثب ویفیت تط ثِ هطزم ٍ اػغبی اذتیبضات
الظم ثِ هسیطاى خْت اضائِ ذسهبت ویفی ٍ وٌتطل ًتبیح فؼبلیت ّب ٍ هحهَالت ثِ
خبی وٌتطل هطاحل اًدبم وبض ،توبهی زؾتگبُ ّبی اخطایی هَضَع هبزُ ( )3لبًَى

 ثبالذطُ ثؼس اظ ؾبلّب وِ اظ ًظبم ثَزخِ ضیعی فؼلی زض وكَض هیگصضز لهس

هسیطیت ذسهبت وكَضی هىلفٌس ثط اؾبؼ زؾتَضالؼول ّب ٍ ثركٌبهِ ّبی نبزضُ

زاضین زض ؾبل  13ثَزخِ زؾتگبُّبی وكَض ضا ثطاؾبؼ ثَزخِ ضیعی ػولیبتی

لجلی ،ضوي اؾتمطاض ًظبم ثَزخِ ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز ٍ تىویل فطم ّبی شیطثظ

ترهیم زّین.

زؾتَضالؼول هَضَع پیَؾت ایي ثركٌبهِ ،ثَزخِ پیكٌْبزی ذَز ضا ثب تَخِ ثِ

 هب زض ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ثؼس اظ ؾؼی ٍ تالـ ٍافط ٍ ظیبز هَفك قسین

هالحظبت شیل ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ وكَض اضائِ ًوبیٌس:

ثطای ّط یه اظ زؾتگبُّب ٍ ٍظاضتربًِّب وِ اظ ثَزخِ زٍلت اؾتفبزُ هیوٌٌس ٍ
ذسهبت ثِ هطزم اضائِ هیزٌّس ثطای ته ته ایي ذسهبت ثِ نَضت هدعا ٍ

 اضائِ ثطًبهِ ؾبالًِ ٍ ثطًبهِ ّبی اخطایی ٍ فؼبلیت ّبی پیف ثیٌی قسُ

اذتهبنی ثَزخِ هكرم وٌین.

هتٌبظط زض چبضچَة ثطًبهِ قكن تَؾؼِ

 ثِ ایي تطتیت ثِ ػٌَاى هثبل ّعیٌِ ًگْساضی اظ یه ثیوبض زض یه ثیوبضؾتبى

 العام زؾتگبُ ّبی اخطایی ًؿجت ثِ تْیِ ثَزخِ زض چْبضچَة

ثطای یه قت هحبؾجِ قسُ اؾت ٍ یب ّعیٌِ آهَظـ یه زاًف آهَظ یب یه

زؾتَضالؼول ثَزخِ ضیعی هجتٌی ثط ػولىطز (قبهل زؾتَضالؼول ثطًبهِ

زاًكدَ زض یه ؾبل تحهیلی یب یه تطم زاًكدَیی هكرم قسُ اؾت.

ؾبالًِ ،زؾتَضالؼول عجمِ ثٌسی التهبزی ّعیٌِ ّب ،زؾتَضالؼول ّعیٌِ

 ثِ ایي تطتیت ثِ زؾتگبُ ّبی هرتلف اػالم وطزُ این وِ زض ثَزخِ ًَیؿی

یبثی)
 اؾتبًساضزؾبظی ٍ تسٍیي قبذم ّبی اًساظُ گیطی ػولىطز ثِ نَضت

ؾبل آیٌسُ ثَدجِ سبل  69خَد را فراهَش کٌٌذ ٍ ثِ ایي تَجِ کٌٌذ کِ هیخَاٌّذ در
سبل  67چِ خذهبتی ثب چِ هیساى ٍ ثِ چِ کیفیت ٍ ثِ چِ تعذاد افراد ارائِ دٌّذ تب

ّسفوٌس ٍ ًتیدِ گطا

ثراسبس آى ثَدجِ آىّب هحبسجِ ٍ تعییي شَد.

 زؾتگبُ ثِ زؾتگبُ ثِ نَضت خساگبًِ ثطاؾبؼ لیوت توبم قسُ ٍ ٍاحس

زؾتگبُ ّبی اخطایی وِ زض پیكٌْبز ثَزخِ ،حسالل ثیؿت ( )11زضنس اظ فؼبلیت
ّبی ذَز ضا ثِ ضٍـ ثْبیس توبم قسُ ّعیٌِ یبثی ًىطزُ ثبقٌس ،اظ افعایف

هحهَل ذَز هحبؾجِ قسُ ٍ ثَزخِ آىّب ثط ایي اؾبؼ ترهیم هییبثس.

اػتجبضات ّعیٌِ ای ًؿجت ثِ ؾبل  3111ثطذَضزاض ًوی قًَس.

ّ وچٌیي در سبل آیٌذُ فقط ثَدجِ ٍزارتخبًِّب در حذ کبرکٌبًی کِ در هرکس

زؾتگبُ ّبی اخطایی هىلفٌس ثط اؾبؼ لبًَى احىبم زائوی ثطًبهِ ّبی تَؾؼِ

دارًذ ثِ ٍزارتخبًِ اختظبص هییبثذ ٍ هبثقی ثَدجِ ثِ دستگبُّبی استبًی آىّب

وكَض ،لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾؼِ ،لبًَى الحبق ثطذی هَاز ثِ لبًَى تٌظین ثركی

اختظبص هی یبثذ کِ ثِ ایي ترتیت استبًذار ٍ شَاری ثرًبهِ ریسی استبى ثذاًذ کِ ایي

اظ همطضات هبلی زٍلت ( ٍ ) 1ؾبیط لَاًیي هطتجظ ٍ ذظ هكی ّبی یبز قسُ زض

پَل را کجب خرج کٌذ ٍ ّر چقذر کِ طرفِ جَیی شذ در ّوبى استبى ّسیٌِ خَاّذ شذ.

لؿوت ّبی لجل پیكٌْبزّبی ثَزخِ ای ذَز ضا تْیِ ٍ اظ اضائِ احىبم ثَزخِ ای

 ثؼس اظ آى قرار است ثِ جبی آًکِ سبزهبى ثرًبهِ ٍ ثَدجِ کشَری ثِ طَرت فظلی

خسیس ذَززاضی ًوبیٌس .تٌْب زض هَاضز ضطٍضی ثطای وؿت هٌبثغ زضآهسی خسیس ٍ یب
ؾبهبًسّی ٍ هسیطیت ّعیٌِ ّب ٍ هربضج ،احىبم پیكٌْبزی ذَز ضا زض چبضچَة

ثَدجِ دستگبُّب را اختظبص دّذ ایي عولکرد دستگبُّب ثبشذ کِ هالک تخظیض

فطم ّبی پیَؾت قوبضُ ( )1ایي ثركٌبهِ ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ وكَض

ثَدجِ قرار ثگیرد ٍ ًِ درآهذّبی داخل در خساًِ.

اضؾبل زاضًس.

 ثِ ایي تطتیت ثَزخِ ّط زؾتگبُ ثب حؿبة ٍ وتبة هكرم ٍ زلیك ثِ آى

توبم زؾتگبُ ّبی اخطایی هَضَع هبزُ ( )3لبًَى هسیطیت ذسهبت وكَضی هىلفٌس

زؾتگبُ زازُ ذَاّس قس ٍ هب ثؼس اظ ؾبلّب قبّس یه ثَزخِ ضیعی ػولیبتی
ذَاّین ثَز.

زض چبضچَة ضاّجطزّب ٍ ؾیبؾت ّبی هٌسضج زض ایي ثركٌبهِ ٍ پیَؾت ّبی آى،

 ثَزخِ ؾبل آیٌسُ ایٌگًَِ ذَاّس ثَز تهَیت ثطاؾبؼ ّعیٌِ ٍاحس ٍ ترهیم

ًؿجت ثِ تْیِ ثَزخِ ؾبل  3113ذَز (ٍ اذص ههَثِ هدوَع ػوَهی یب قَضای
ػبلی زض هَضز ثَزخِ تفهیلی ثطای قطوت ّبی زٍلتی) ثِ ّوطاُ گعاضـ ػولىطز

ثطاؾبؼ هیعاى زؾتیبثی ثِ اّساف .ایي وبض ووه ذَاّس وطز تب اًضجبط لَی زض

التهبز همبٍهتی زض قف هبِّ اٍل ؾبل  ٍ 3111گعاضـ اثطگصاضی ثَزخِ

ثَزخِ ٍ ترهیم آى ثَخَز ثیبیس ٍ لطاض ًیؿت وِ فمظ قؼبض نطفِ خَیی زّین

پیكٌْبزی ثط قبذم ّب ٍ اّساف التهبز همبٍهتی زض ؾبل  ،3113السام ٍ حساوثط

ثلىِ ثب اخطای ثَزخِ ضیعی ػولیبتی ػوالً ٍاضز نطفِ خَیی ذَاّین قس.

تب ّ 1فتِ پؽ اظ تبضید اثالؽ ایي ثركٌبهِ ،ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ اضؾبل
ًوبیٌس.

ثرای ّر یك از دستگبّْب هشخض هیکٌین در سبل  67چِ خذهبتی ثب

زض نَضت ػسم اضائِ ثَزخِ پیكٌْبزی تَؾظ زؾتگبُ ّبی فَق الصوط زض هَػس

چِ هیساى ٍ ثِ چِ کیفیت ٍ ثِ چِ تعذاد افراد ارائِ دٌّذ تب ثر اسبس

ذَاّس وطز .هؿئَلیت اضائِ ثَزخِ پیكٌْبزی زض لبلت زؾتَضالؼول ّبی ایي

آًْب ثَدجِ هحبسجِ ٍ تعییي شَد.

همطض ،ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ًؿجت ثِ تٌظین ثَزخِ ؾبل  3113آًبى السام
ثركٌبهِ اظ ؾَی زؾتگبُ ّبی اخطایی ثِ ػْسُ ثبالتطیي همبم زؾتگبُ ذَاّس ثَز.
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