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هقذهه
پش٣ط٨ٝ ٥ش ث٢ٝ ٦ؾ٤س استَبي ّّٞي ّ ٣ييي ىقبٙيت ٧بي آ٤ٝصؽ  ٣پش٣سؽ دس آػتب ٦١ثبصٕـبيي ٝذاسع  ٣ت٤ىيٌ
٧شچ ٦ثيـتش دس اٝش تقٚي ٣ ٜتشثيتٝ ،ي ت٤ا١ذ َ١ؾ ّبٝالً ٝإثش ٝ ٣ييذي داؿت ٦ثبؿذ .صيشا ؿ٢بخت في٢ي
ٝـْالت  ٣ت٢ٖ٢ب٧بي ٤ٝخ٤د ٣احذ٧بي آ٤ٝصؿي ،ضّ ٠ٞبسثشد ثٍ٤ٝ ٦ـ تـ٤يٌ ثب ٧ذه ث٨ي ٦٢ػبصي فْٚٞشد
١يش٣ي ا١ؼ ب١ي ٧ ٣ذايت ١ؾب ٛداس ثش١ب٧ ٦ٝب دس ؿش٣ؿ ػبٗ تحليٚي ،ت٨٢ب اص عشيٌ حض٤س ىقّبٗ ٝذيشا،ّ٘ ٟ
ٝقب١٣يّ ٣ ٠بسؿ٢بػب ٟػتبد  ٣كو ٣صاست آ٤ٝصؽ  ٣پش٣سؽ ثب ٞ٧بٖ٢٧ي ػبيش ٝؼئٙ٤ي ٣ ٠ف٤ا ٘ٝري ١ي٤ر
ػبيش دػتٖب٧ ٥ب ٍبث٘ حل ٗ٤اػت.
پش٣ط٨ٝ ٥ش ىَظ ث ٦ؿبداة ػبصي  ٣ث٨ؼبصي ٝذاسع اختلبف ١ذاسد ث ٦ْٚثشاي اخشاي ؿبخق ٧بي اي ٠عشح
اص ١ؾش ّييي ّٞ ٣ي ١يبص ثٞ٧ ٦ذٙيٞ٧ ،شا٧ي ،پـتْبس ْٞ٧ ٣بسي  ٦ٞ٧دس ٍبٙت تيٞي ٝ ٣ـبسّتي ٝي ثبؿذ.
پش٣ط٨ٝ ٥شٞ١ ،بد ٝذيشيت اثش ثخؾ اػت (ثش١ب ٦ٝسيضي ،ػبصٝب١ذ٧يٞ٧ ،بٖ٢٧ي ،سا٧جشي  ٣اسصؿيبثي).
پش٣ط٨ٝ ٥ش ٞ١بدي اص ٞ٧جؼتٖي،تحٝ،ٗ٤ذيشيت ّبسآٝذ ٧ ٣ذى٢ٞذ دس ١ؾب ٛتقٚي ٣ ٜتشثيت ٕ ٣بٝي دس ساػتبي
ػبٝب١ذ٧ي ث٨تش ا٤ٝس آ٤ٝصؿي دس ىشآي٢ذ تقٚي٣ ٜتشثيت اػت .پش٣ط٨ٝ ٥ش ٝؾ٨ش ث٨ش٣ ٥سي اػت (ّبسايي ٣
اثشثخـي)  ٣دس ٨١بيت ٝي ت٤إ ٟيت پش٣ط٨ٝ ٥ش ١ؾبست ثب يِ س٣يْشد ا١ؼب١ي ،اػالٝي ،اكالحي ٝ ٣ثجت
ث٤د ٣ ٥س٣يْشد آٝ ٟچ ٕيشي ١يؼت.
س٣ص ا٨ٝ ّٗ٣ش ،يِ س٣ص ّٚٝي ٤١ ٣س٣ص دا١ؾ  ٣إٓب٧ي اػت .س٣ص ا٨ٝ ّٗ٣ش ،خبفّ ٣صاست آ٤ٝصؽ  ٣پش٣سؽ
١يؼت ثٝ ٦ْٚتق ٌّٚثٝ ٦ٞ٧ ٦شد ٛايشا ٟاػت.
ثش اي ٠اػبع ،ا١تؾبس ٝي س٣د ّ ٦ائٝ ٦ٞحتش ٛخٞق ٣ ٦خٞبفبت ٝ ٦ٞ٧ ٣ؼئٙ٤ي١ ٠ؾب ٛخ٤٨ٞسي اػالٝي ايشاٟ
دس ػغح ٣صاستخب٧ ٦١ب  ٣دػتٖب٧ ٥ب ،ث ٦ؿْ٘ ٞ٧بٞ٧ ٣ ٔ٢٧ؼ ٤ثب ٝؼئٙ٤ي٣ ٠صاست آ٤ٝصؽ  ٣پش٣سؽ  ٣ثب
تبّيذ  ٣ثش١ب ٦ٝسيضي فٚٞي ّ ٣بسثشدي دس ػغح ٝذاسع  ٣اداسات ثش ؿقبس ػبٗ ّ ٦ت٤ػظ َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشي
ٝغشح ٕشديذ  " :حٞبيت اص ّبالي ايشا١ي "  ٣ا٧تٞب ٛثش ىش ٔ٢٧ػبصي دس ساػتبي تٙ٤يذ ٚٝي ،دس ثبصٕـبيي
٧شچ ٦ث٨تش ٝذاسع اص تٞبٝ ٛؼبفي خ٤يؾ ث٨شٕ ٥شىت ٣ ٦ثشاي پشػـ٨بيي اص اي ٠دػت ،پبػخي س٣ؿ٣ ٠
ٝؼتذٗ اص ؿ٤سا٧بي ثش١ب ٦ٝسيضي ٞ٧ ٣بٖ٢٧ي اػتب٧ ٟب ٢ٝ ٣بعٌ آ٤ٝصؽ  ٣پش٣سؽ دسيبىت داس١ذ:
ضش٣ست تـْي٘  ٣ا١دب ٛپش٣ط٨ٝ ٥ش تحٌَ پشػـ٨بيي اص اي ٠دػت اػت:
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 آيب ؿشايظ الص ٛثشاي اػتَشاس پبي ٦د٣اصد١( ٜ٧يش٣ي ا١ؼب١ي ،ىضبي آ٤ٝصؿي ّ ٣بسٕب٧ي) ىشا ٜ٧ؿذ ٥اػت؟ آيب آٝبد ٥ػبصي ٝذاسع(ّيييت ّالع ٧ب – ٝيضا٤١ ٟس – س ).. ٣ ٔ١دس حذ الصّ ٣ ٛبىي ا١دب ٛپزيشىت٦اػت؟
 آيب ١يش٣ي ا١ؼب١ي ٝتخلّق ثشاي د٣س٧ ٥بي ٝختٚو تحليٚي تأٝي ٠ؿذ ٥اػت؟ آيب د٣س٧ ٥بي آ٤ٝصؽ تذسيغ ّتت خذيذاٙتبٙيو ض ٠ٞخذٝت ٣يظ٢٧ ٥شآ٤ٝصا ،ٟدثيشا ٣ ٟآ٤ٝصٕبسا ٟث٦خ٤ثي ثشٕضاس ؿذ ٥اػت؟
 آيب ٝيضا ٟخزة ٧ ٣ذايت تحليٚي دا١ؾ آ٤ٝصا ٟث٣ ٦يظ ٥دسؿبخ٧ ٦بي ى٢ي  ٣حشى ٦اي ّ ٣بسدا١ؾ ثشاػبع ػ ٣ ٜ٨دسكذ ت٤ػق ٦سضبيت ثخؾ ث٤د ٥اػت؟
 آيب ٣ضقيّت تد٨يضات دس ٝذاسع ٢٧ ٣شػتب٧ ٟب ث ٦س٣ص ٝي ثبؿذ؟ آيب ٝذاسع ث ٦ػبٝب ٦١اعّالفبت  ٣استجبعبت  ٣حؼبثذاسي ٝتل٘ ٧ؼت٢ذ؟ آيب ػشاٝ ٦١ذاسع ثٍ٤ٝ ٦ـ ٣اسيض ؿذ ٥اػت؟ آيب خزة  ٣ثجت ١ب٤١ ٛآ٤ٝصا ٟثذ٣ ٣س٣د ث ٦دثؼتب 6( ٟػب٧٦ٙب)  ٣دا١ؾآ٤ٝصا ٟثشاي ػبٗ تحليٚي 97-98دس ؿ٨شػتب٢ٝ ٣ ٟغَّ ٦ب ٘ٝا١دب ٛؿذ ٥اػت؟

ضرورت واهويّت
ٞ٧ب١غ٤س ّ ٦پيؾ اص اي١ ٠يض ٕيت ٦ؿذ پش٣ط٨ٝ ٥ش ث٢ٝ ٦ؾ٤س استَبي ّّٞي ّ ٣ييي ىقبٙيت ٧بي آ٤ٝصؽ ٣
پش٣سؽ دس آػتب ٦١ثبصٕـبيي ٝذاسع ٤ٝ ٣ىَيت ٧شچ ٦ثيـتش دس ؿبخل٨بي اكٚي تقٚي ٣ ٜتشثيتٝ ،ي ت٤ا١ذ
َ١ؾ ّبٝالً ٝإثش ٝ ٣ييذي داؿت ٦ثبؿذٙ .زا ْٞ٧بسي ٝ ٣ـبسّت ٨١ ٦ٞ٧بد ٧ب ١تبيح اثشثخؾ تشي ث ٦ثبس خ٤ا٧ذ
١ـب١ذ .ث٢بثشاي ،٠ضش٣سي اػت ّ ٦پش٣ط٨ٝ ٥ش ،ث ٦ف٤٢ا ٟاٍذاٝي ػبص١ذٝ ،٥إثش  ٣ػبصٝبٟيبىت ٦دس ٧ش ػبٗ
تحليٚي ثشاي آٝبد ٥ػبصي ٝذاسع ك٤ست پزيشد .
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هذف
ثش١ب ٦ٝسيضي ث٢ٝ ٦ؾ٤س ىشا٤ٞ١ ٜ٧د ٟصٝي٧ ٦٢بي ٢ٝبػت  ٣ت٨ٞيذ ػبص ّ ٣بس٧بي الص ٛخ٨ت آٝبد ٥ػبصي
 ٣ثبصٕـبيي ٧شچ ٦ثب ؿْ ٥٤تش ٝذاسع ث١ ٦ح٤ي ّ ٦دا١ؾ آ٤ٝصا ٟثشاي ٣س٣د ثٝ ٦ذسػٙ ٦حؾ ٦ؿٞبسي ّ٢٢ذٙ .زا
ثش ٝذيشاٝ ٟذاسع اػت ّ ٦ث٢ٝ ٦ؾ٤س ؿش٣ؿ ػبٗ تحليٚي ،اٍذاٝبت ٝإثشي سا دس ٤ٝاسد ٕ١٤بٕ ٟ٤ا١دب ٛد٢٧ذ
تب َ١ؾ  ٣خبعش ٥اي ٠س٣ص ثيبد ٝب١ذ١ي دس ار٧ب ٟدا١ؾ آ٤ٝصا ٟدس ع ٗ٤ػبٗ تحليٚي ث ٦ف٤٢ا ٟيِ خبعش٥
خ٤ؽ ثبٍي ثٞب١ذ.

بخص اول  :کارگروه ها( اداره کل وهناطق)
الف ) تطكيل کارگروه ها در اداره کل و هتناظر آى در هناطق
 -9کارگروه سازهانذهی

ايّ ٠بسٕش ٥٣ث٢ٝ ٦ؾ٤س حؼ ٠اخشاي ىقّبٙيّت ٧بي ٝشث٤ط ث ٦ػبصٝب١ذ٧ي تـْي٘ ٝي ٕشدد ٣ ٣ؽبيو آ ٟث٦
ؿشح صيش ٝي ثبؿذ :
* ضرح وظایف

 تٞشّض ثش ػبصٝب١ذ٧ي ١يش٣ي ا١ؼب١ي ثشاي اػتَشاس پبي ٦د٣اصد ٣ ٜ٧ػ ٦پبي ٦ؿذ٢٧ ٟشػتب٧ ٟب سفبيت ٝيبد ؿي١ ٥٤ب ٦ٝي ػبٝب١ذ٧ي ثجت ١ب ٛدا١ؾ آ٤ٝصا٤١ ٣ ٟآ٤ٝصا ٟػبٗ تحليٚي آي٢ذ٥ اخشاي ؿي١ ٥٤ب ٦ٝي  ٣ َ٘١ا١تَبالت ا١دب٤ٝ ٛاسد تيب١ ٜ٧ب ٦ٝت٤ػق ٦ػ٤٢اتي ػبٝب١ذ٧ي  ٣ت٤صيـ ١يش٣ي ا١ؼب١ي دس ػغح اػتبٟ ػبٝب١ذ٧ي ا١تلبة ٝذيشاٟ ثش١ب ٦ٝسيضي  ٣اخشاي د٣س٧ ٥بي آ٤ٝصؽ ض ٠ٞخذٝت تنزي ٦اعّالفبت ػيؼت ٜثْيب ثشاػبع آخشي ٠تنييشات تقيي ٠تشاّ ٜدا١ؾ آ٤ٝصي  ٣اثالك آ ٟث٢ٝ ٦بعٌ -ػبٝب١ذ٧ي فْٚٞشد ٢ٝغَ ٦يب ؿ٨شػتب ٟدس تقيي ٠تْٚيو ٝدتٞـ ٧بي س٣ػتبيي  ٣فـبيشي
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 ػبٝب١ذ٧ي فْٚٞشد ٢ٝغَ ٦يب ؿ٨شػتب ٟدس ىشآي٢ذ ؿ٢بػبيي ّ٤دّب ٟالص ٛاٙتقٚي ٣ ٜتْٞي٘ پ٤ؿؾ تحليٚي ٣پ٤ؿؾ حذاّثشي د٣س ٥پيؾ دثؼتب١ي
 ػبٝب١ذ٧ي ػ٢دؾ آٝبدٕي تحليٚي  ٣ػالٝت ّ٤دّب ٟثذ٣ ٣س٣د ث ٦دثؼتبٟ ا٤ٙ٣يّت چي٢ؾ ٝذاسع دس ٤١ثت كجح (  ٣دس د٣س ٥اثتذايي ا٤ٙ٣يّت چي٢ؾ ٝذاسع دس د٣س ٩اثتذايي ثبسفبيت اخشاي ١ؾب)3-3 ٛ
 تـْي٘ خٚؼ٧ ٦بي ٝب٧ب ٣ ٦١اسائٕ ٦ضاسؽ ث ٦دثيشؿ٤ساي پش٣ط٨ٝ ٥ش اػتبٟ* اػضاء کارگروه سازهانذهی

 ٝقب ٟ٣پظ٧٣ؾ  ٣ثش١ب ٦ٝسيضيٝ :ؼئّ ٗ٤بسٕش٥٣ ٝؼئ ٗ٤عشح  ٣ثش١ب :٦ٝدثيشّبسٕش٥٣ ٝقب ٟ٣ت٤ػقٝ ٦ذيشيت  ٣پـتيجب١ي :فضّ ٤بسٕش٥٣ سئيغ اداس ٥ا٤ٝس اداسي  ٣تـْيالت :فضّ ٤بسٕش٥٣ ٞ١بي٢ذٕب ٟتب ٛاالختيبس ٝقب١٣ي( ٠پش٣سؿي  ٣ىشٖ٢٧ي ،تشثيت ثذ١ي  ٣ػالٝتٝ ،ت٤ػغ ٣ ٦اثتذايي ،اػتث٢بيي،٨١ضت ػ٤اد آ٤ٝصي) :فضّ ٤بسٕش٥٣
 ٞ١بي٢ذٝ ٥ذيش ٝـبسّت ٧بي ٝشدٝي  :فضّ ٤بسٕش٥٣ ٞ١بي٢ذٕب ٟتب ٛاالختيبس اداسات اسصيبثي فْٚٞشد  ٣حشاػت :فضّ ٤بسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع ٝؼئ ٗ٤فـبيش :فضّ ٤بسٕش٥٣ -2کارگروه تؼوير و تجهيس

ايّ ٠بسٕش ٥٣دس خ٨ت آٝبد ٥ػبصي ٝذاسع دٙ٣تي  ٣ميشدٙ٣تي ثشاي ػبٗ تحليٚي خذيذ تـْي٘ ٣ ٣ؽبيو
آ ٟث ٦ؿشح صيش ٝي ثبؿذ .دس ض ،٠ٞػتبد ٝشّضي پش٣ط٨ٝ ٥ش ا١تؾبس داسد ّ ٦دس ػبٗ خبسي ت٤خ ٦ث ٦تقٞيش ٣
تد٨يض ٢ٝبعٌ س٣ػتبيي  ٣فـبيشيٝ ،شاّض ٝؼتَ٘ٝ ،ذاسع خذيذ اٙتبػيغّ ،الع ٧بي چ٢ذ پبيّ ،٦الع ٧بي
ضٞي ٦ٞپيؾ دثؼتب١ي ّ ٣الع ٧بي اػتث٢بيي ١يض دس ا٤ٙ٣يّت ٍشاس داد ٥ؿ١٤ذ.
* ضرح وظایف

 آٝبد ٥ػبصي ىضبي ىيضيْي ّ ٣بٙجذي ٝذاسع  ٣تأٝي ٠ىضبي الص ٛخ٨ت اػتَشاس ّالعّ ،بسٕب٧ ٥ب،آصٝبيـٖبٞ١ ،٥بص خب ٣ ٦١اٝبّ ٣ ٠تد٨يضات ٣سصؿي ... ٣
 تأٝي ٣ ٠تد٨يض آصٝبيـٖب٧ب ث ٦تيْيِ ٤ٝض٤فيّ -بسٕب٨٧بّ ،تبثخب٧ ٦١ب ٣ ٣ػبي٘ ٣سصؿي پي ٕيشي ا٤ٝس ٝشث٤ط ث ٦اتٞب ٛتقٞيشات اػبػي  ٣پش٣ط٧ ٥بي ١ي ٦ٞتٞب٤١( ٛػبصي  ٣خيّشػبص) -تقٞيش  ٣ث٨ؼبصي ٣ػبي٘ ٝؼتق( ٘ٞحتّي اَٞٙذ٣س ثب ٝـبسّت ٢٧شػتب٨١بي ى٢ي  ٣حشى ٦اي ّ ٣بسدا١ؾ)
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 ت٨يّ ٦آٝبس دٍيٌ دا١ؾ آ٤ٝصي ث ٦تيْيِ د٣س٧ ٥بي تحليٚي ث٢ٝ ٦ؾ٤س دسيبىت ثؼت ٦آ٤ٝصؿي  ٣اسػبٗ ث٦ٍ٤ٝـ ث ٦ػبصٝب ٟپظ٧٣ؾ  ٣ثش١ب ٦ٝسيضي آ٤ٝصؿي
 ت٤صيـ ثٍ٤ٝ ٦ـ ثؼت٧ ٦بي آ٤ٝصؿي ثب ٞ٧بٖ٢٧ي ػبصٝب ٟپظ٧٣ؾ  ٣ثش١ب ٦ٝسيضي آ٤ٝصؿي ت٨يّ ٦تد٨يضات ٣ ٣ػبي٘ آ٤ٝصؿي ّ ٣الع ٧بي آٝبدٕي تبٝي ٣ ٠تد٨يض ٝذاسع ث ٦اْٝب١بت آصٝبيـٖب٧ ٥ب ث ٦تيْيِ ٤ٝض٤في ٣ ٣ػبي٘ ٤ٝسد ١يبص ىقّبٙيّت ٧بيث٨ذاؿتي  ٣پش٣سؿي ٣ ٣سصؿي
 ت٨ٞيذ َٝذّٝبت خ٨ت ا١دب ٛتقٞيشات خضئي دس ٝذاسع تخليق افتجبس الص ٛثٝ ٦ذاسع دسخل٤ف ٧ضي٧ ٦٢بي ثبصٕـبيي اػتيبد ٥اص ٝـبسّت ٨١بد٧ب ،اسٕب٧ ٟب ٝ ٣شد ٛخ٨ت تد٨يض  ٣آٝبد ٥ػبصي ٝذاسع ثش١ب ٦ٝسيضي خ٨ت خٞـ آ٣سي ٣ػبي٘ اػَبعي ٝذاسع تـْي٘ خٚؼ٧ ٦بي ٝب٧ب ٣ ٦١اسػبٗ ك٤ست خٚؼ٧ ٦ب ثشاي دثيشؿ٤ساي پش٣ط٨ٝ ٥ش اػتبٟاػضاء کارگروه تؼوير و تجهيس

 ٝقب ٟ٣ت٤ػقٝ ٦ذيشيت  ٣پـتيجب١يٝ :ؼئّ ٗ٤بسٕش٥٣ سئيغ اداس ٥تذاسّبت :دثيشّبسٕش٥٣ ٝقبٝ ٟ٣ذيش ّ٘ ٤١ػبصي  :فضّ٤بسٕش٥٣ سئيغ اداس ٥ث٤دخ :٦فضّ٤بسٕش٥٣ سئيغ اداس ٥تْ٤ٙ٤٢طي آ٤ٝصؿي ٕ ٣ش٧ ٥٣بي آ٤ٝصؿي (ٝقب١٣ت اثتذايي ٝ ٣ت٤ػغ : )٦فضّ٤بسٕش٥٣ ٞ١بي٢ذ ٥اداس٤١ ّ٘ ٥ػبصي  ،ت٤ػق ٣ ٦تد٨يض ٝذاسع :فضّ٤بسٕش٥٣ ٞ١بي٢ذٝ ٥ذيش ٝـبسّت ٧بي ٝشدٝي :فضّ٤بسٕش٥٣ ٞ١بي٢ذ ٥ت٤صيـ ّتت دسػي :فضّ٤بسٕش٥٣ ٞ١بي٢ذٝ ٥قب ٟ٣تشثيت ثذ١ي  ٣ػالٝت :فضّ٤بسٕش٥٣ ٞ١بي٢ذٝ ٥قب ٟ٣پش٣سؿي  ٣ىشٖ٢٧ي :فضّ٤بسٕش٥٣ ٞ١بي٢ذٝ ٥قب ٟ٣آ٤ٝصؽ اػتث٢بيي :فضّ٤بسٕش٥٣ٝ -قب ٟ٣آ٤ٝصؽ فـبيش :فضّ٤بسٕش٥٣
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-3کارگروه توجيه ،تبليغ و اطالع رسانی

ّٚي ٦ىقّبٙيّت ٧بي ىش ٔ٢٧ػبصي ّ ٦آٝبدٕي ٧بي الص ٛسا ثشاي ثبصٕـبيي ٝغ٤ٚة ٝذاسع ايدبة ٝي ٞ١بيذ ث٦
ف٨ذ ٥ايّ ٠بسٕشٝ ٥٣ي ثبؿذ.
* ضرح وظایف

 پ٤ؿؾ خجشي ٢ٝبػت ثب ٧ذه آؿ٢ب ّشد ٟدا١ؾ آ٤ٝصا ٣ ٟاٙ٣يب اص ١ح ٥٤ثجت ١ب ،ٛاص عشً ٝ ٠ْٞٝب٢١ذ كذا ٣ػيٞب ،تٙ٤يذ ثَ٢ش ،چبح پ٤ػتش . . . ٣
 ت٨ي ٦ثَ٢ش ،پالّبسد ،تشاّت  ٣اسػبٗ آ ٟث٢ٝ ٦بعٌ ( خ٨ت ١لت دس ٝذاسع ٝ ٣يبدي ٠ؿ٨ش) ٞ٧بٖ٢٧ي ثب ٝؼئٙ٤ي ٠آ٤ٝصؽ  ٣پش٣سؽ خ٨ت حض٤س دس ٞ١بص خٞق٧٦بي ٝحٚي ث ٦ف٤٢ا ٟػخ٢شاٍ ٟج٘ اصٞ١بص
 دف٤ت اص خب٤١اد ٥ؿ٨ذا ،خب١جبصا ،ٟآصادٕبٝ ،ٟؼئٙ٤ي ٠ؿ٨شيٝ ،حّٚي خ٨ت حض٤س دس ٝشاػ ٜثبصٕـبيي ثش١ب ٦ٝسيضي  ٣ت٨ٞيذ َٝذٝبت خ٨ت ٕشاٝي داؿت ٧يت ٦دىبؿ َٝذّع ٢ٝ ٣بػجت٨بي َٝبس ٟثب آمبص ػبٗتحليٚي ثش اػبع ثخـ٢ب٧ ٦ٝبي كبدس ٥اص عشه ٝشاخـ ري كالح
 تجٚيل ّبىي  ٣الص ٛثشاي تشميت اٙ٣يبء دا١ؾ آ٤ٝص  ٣دا١ؾ آ٤ٝصا ٟثشاي خشيذ ّبالي ايشا١ي اص خ٦ٚٞپ٤ؿبُّ ،يو ٤ٙ ٣اص ٛاٙتحشيش ايشا١ي
 ثشپبيي ٞ١بيـٖبّ ( ٥تبة ،فْغ ،پ٤ػتش ،دػتب٣سد٧بي دا١ؾآ٤ٝصاٝ ٣ ٟقٞٚب)... ٣ ٟ؛ ٞ٧بٖ٢٧ي خ٨ت اسػبٗ پيبَٝ ٛب ٛفبٙي ٣صاستٝ ،ذيشّ٘ اػتب ٣ ٟسؤػبي ٢ٝبعٌ تبثـ اص عشيٌ ػبيت ثّٚ ٦ي٦ٝذاسع
 تـْي٘ خٚؼ٧ ٦بي ٧يتٖي  ٣پي ٕيشي ١ح ٥٤اعالؿ سػب١ي ثٝ ٦قّٞٚب – ٟاٙ٣يب دا١ؾ آ٤ٝصا ٟدس خل٤فػبٝب١ذ٧ي ١يش٣ي ا١ؼب١ي٣ ،ضقيّت ثجت ١ب ٣ ٛت٤خي ٦آيي١ ٠ب٧ ٦ٝبي خذيذ اسػبٙي
* اػضاء کارگروه توجيه ،تبليغ و اطالع رسانی

 سئيغ اداس ٥س٣اثظ فٝ٤ٞيٝ :ؼئّ ٗ٤بسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع س٣اثظ فٝ٤ٞي :دثيشّبسٕش٥٣ ٝؼئ ٗ٤ىقّبٙيّت ٧بي ٕش٧٣ي :فضّ٤بسٕش٥٣ -سئيغ اداس ٥ىقبٙيت ٧بي ىشٖ٢٧ي  ٣ى ً٤ثش١ب :٦ٝفضّ٤بسٕش٥٣
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 -4کارگروه تأیيذ صالحيت

ايّ ٠بسٕشٝ ٥٣ؼئٙ٤يت تأييذ كالحيّت اىشاد سا ث ٦ؿشح صيش ثش ف٨ذ ٥داسد:
 تأييذ كالحيّت ١يش٣ي خذيذ اال١تلبة تأييذ كالحيّت  ٣ػبٝب١ذ٧ي ػشايذاساٟ تأييذ كالحيّت اىشاد ٝـ ٗ٤ٞتَذيش١ب ( ٦ٝپش٣ط٨ٝ ٥ش) تـْي٘ خٚؼ٧ ٦بي ٝب٧ب ٣ ٦١اسػبٗ ك٤ست خٚؼ٧ ٦ب ث ٦دثيشؿ٤ساي پش٣ط٨ٝ ٥ش اػتبٟاػضاء کارگروه

 سئيغ اداس ٥حشاػتٝ :ؼئّ ٗ٤بسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع ٝؼئ ٗ٤پشػٚ٢ي اداس ٥حشاػت :دثيش ّبسٕش٥٣ ٝذيش ٕضي٢ؾ :فضّ٤بسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع ٝؼئ ٗ٤ىيضيْي :فضّ٤بسٕش٥٣ -5کارگروه نظارت و ارزیابی

ايّ ٠بسٕش ٥٣ثش س١٣ذ ّّٚي اخشاي پش٣ط٨ٝ ٥ش ١ؾبست ٝؼتَي ٜداسد ّ٣ ٦ؽبيو آ ٟث ٦ؿشح صيش ٝيثبؿذ :
* ضرح وظایف

 ١ؾبست ثش ثجت ١ب٤١ ٛآ٤ٝصا ٣ ٟدا١ؾ آ٤ٝصاٟ ١ؾبست ثش  ٣ َ٘١ا١تَبالت ٝقّٞٚبٟ ١ؾبست ثش سفبيت آيي١ ٠ب ٦ٝا١تلبة اىشاد ث ٦خل٤ف ٝذيشاٝ ٟذاسع ٝ ٣قب١٣يٝ ٠ذاسع ٣ ٣احذ٧بيآ٤ٝصؿي
 ١ؾبست ثش كذ٣س اثالك ثشاي ّٚيّ ٦بسّ٢ب ٟتب ٝ 55شداد ٝب٥ ١ؾبست ثش ا٤ٝس ك٤ست ٕشىتّ ٦بسٕش٧ ٥٣ب خ٨ت اعّالؿ اص اخشاي ٝغ٤ٚة  ٣ث٨ي ٦٢ي ثش١ب٧ ٦ٝب ٣ىقّبٙيّت ٧ب
 ت٨يّ ٣ ٦تذ٣ي ٠ثش١ب ٦ٝثبصديذ اص ٝشاػ ٜثبصٕـبيي ٝذاسع ( س٣ص م٢چ٧ ٦ب ,س٣ص ؿْ٤ى٧٦ب ٣ ،س٣ص خ٤ا٦١٧ب)
 ت٨يّ ،٦تذ٣ي ٣ ٠اػتخشاج ١تبيح ثبصديذ ت٤ػظ ٕش ٥٣اسصيبة اػتب١ي اص ٝشاػ ٜثبصٕـبيي ثشاػبع ىشٛ٧بي تذ٣ي ٠ؿذٝ ٥شث٤ط
 تدضي ٣ ٦تحٚي٘ ىقّبٙيّت ٧بي پش٣ط٨ٝ ٥شػبٗ ٕزؿت ٦دس د ٣ثخؾ اداساتٝ ،ذاسع دٙ٣تي  ٣ميشدٙ٣تي ٣ت٢ؾي ٣ ٜاسػبٗ ٕضاسؽ آ ٟث ٦دثيش ؿ٤ساي پش٣ط٨ٝ ٥ش اػتبٟ
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 ١ؾبست ثش ػبٝب ٦١ثْيب  ٣اثالك ف٤٢ا ٟپؼت ٧بي تقٕ ٌٚشىت ٦ث٧ ٦ش آ٤ٝصؿٖبٝ ٥غبثٌ ثب آٝبس دا١ؾآ٤ٝصي ثجت ١ب ٛؿذ ٥دس ػبٝب ٦١ػ٢بد ثٝ ٦ذيشاٝ ٟذاسع
اػضاء کارگروه

 سئيغ اداس ٥اسصيبثي فْٚٞشدٝ :ؼئّ ٗ٤بسٕش ٥٣اسصيبثي ّبسؿ٢بع ٝؼئ ٗ٤اسصيبثي فْٚٞشد :دثيشّبسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع ٝؼئ ٗ٤پبػخٖ٤يي ث ٦ؿْبيبت :فضّ٤بسٕش٥٣ ّبسؿ٢بػب ٟاداس ٥اسصيبثي فْٚٞشد :فضّ٤بسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع ٝؼئٝ ٗ٤ذاسع ٝ ٣شاّض ميش دٙ٣تي :فضّ ٤بسٕش٥٣ سييغ اداس ٥ػ٢دؾ :فضّ ٤بسٕش٥٣ ٞ١بي٢ذٕبٝ ٟقب١٣ت ٧بي آ٤ٝصؿي :فضّ٤بسٕش٥٣ضوناً اػضاءکارگروه ارزیابی در هناطق به ضرح زیر هیباضنذ:

 ّبسؿ٢بع ٝؼئ ٗ٤اسصيبثي فْٚٞشدٝ :ؼئّ ٗ٤بسٕش ٥٣اسصيبثي ّبسؿ٢بع يب ّبسدا ٟاسصيبثي فْٚٞشد :دثيشّبسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع ٝؼئٝ ٗ٤ذاسع ٝ ٣شاّض ميش دٙ٣تي :فضّ ٤بسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع ٝؼئ ٗ٤ػ٢دؾ تحليٚي :فضّ ٤بسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع ٝؼئ ٗ٤ا١د ٠ٞاٙ٣يب ٝ ٣شثيب :ٟفضّ ٤بسٕش( ٥٣خ٨ت ١ؾبست ثشا٤ٝس ػش٣يغ دا١ؾ آ٤ٝصي،ٙجبع ىش)....٣ ٛ
 ٞ١بي٢ذٕبٝ ٟذيشا ٟد٣س٧٥بي تحليٚي :فض , ٤ػ١ ٦يش اص ٝذيشاٝ ٟذاسع( ٧ش ػَٝ ٦غـ) تشخيحبً ٝشّتاص (خب ٣ ٜ١آٍب) :فضّ٤بسٕش٥٣؛
 ٝؼئ ٗ٤ػ٤اد آ٤ٝصي ؿ٨شػتب٢ٝ /ٟغَ :٦فضّ٤بسٕش٥٣؛ب) تطكيل ضورای پروشه ههر  : 87اي ٠ىشآي٢ذ دس ٢ٝبعٌ تبثـ ٞ٧ب٢١ذ اداسات ّ٘ ك٤ست ٝي پزيشد .ثب اي٠
تيب٣ت ّٝ ٦قب ٟ٣ت٤ػقٝ ٦ذيشيت  ٣پـتيجب١ي ٢ٝبعٌ فال ٥٣ثش ٝؼئٙ٤يت ّبسٕش ٥٣تقٞيش  ٣تد٨يض ٝؼئٙ٤يت
ّبسٕش ٥٣ا١تلبثبت ٝذيشا ٟسا ث ٦ؿْ٘ صيش ث ٦ف٨ذ ٥داس١ذ .
کارگروه انتصابات

ايّ ٠بسٕشٝ ٥٣دشي ثخـ٢ب ٦ٝا١تخبة  ٣ا١تلبة ٝذيشاٝ ٣ ٟقب١٣ب٣ ٟاحذ٧بي آ٤ٝصؿي  ٣پُؼت ٧بي اداسي
ٝيثبؿذ.
* ضرح وظایف

 افال١ ٛتبيح اسصيبثي اص ىقّبٙيّت ٧ب -اخشاي ثخـ٢ب ٦ٝىشاي٢ذ ا١تخبة  ٣ا١تلبة ٝذيشاٝ ٣ ٟقب١٣ب٣ ٟاحذ٧بي آ٤ٝصؿي
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 اخشاي ثخـ٢ب ٦ٝا١تلبة اداسي افال١ ٛتيد ٦ث ٦ؿ٤ساي پش٣ط٨ٝ ٥ش اػتب ٟخ٨ت اٍذاٝبت َٝتضياػضاءکارگروه انتخاب و انتصاب هذیراى و هؼاوناى واحذهای آهوزضی

 ٝذيش  ٣يب سئيغ ٢ٝغَ :٦سئيغ ّبسٕش٥٣ ٝقب ٟ٣آ٤ٝصؿيٝ :ؼئّ ٗ٤بسٕش٥٣ ٝؼئ ٗ٤آ٤ٝصؽ :دثيشّبسٕش٥٣ ٝؼئ ٗ٤اسصيبثي فْٚٞشدٝ :ؼئ ٗ٤اسصيبثي اص ىقّبٙيّت ٧بي ٝذيشا ،ٟثجت اٝتيبصات ّؼت ؿذ ٣ ٥خٞـث٢ذي ١تبيح  ٣افال١ ٛتبيح آ ٟثّ ٦بسٕش :٥٣فضّ٤بسٕش٥٣
 ٝقب ٟ٣پش٣سؿي  ٣تشثيت ثذ١ي :فضّ٤بسٕش٥٣ ٝقب ٟ٣پظ٧٣ؾ ثش١ب ٦ٝسيضي ١ ٣يش٣ي ا١ؼب١ي :فضّ٤بسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع ٝؼئٝ ٗ٤ذاسع ٝ ٣شاّض ميشدٙ٣تي :فضّ٤بسٕش٥٣-

ٝؼئ ٗ٤اداس ٥حشاػت :فضّ٤بسٕش٥٣

-

ٝؼئٕ ٗ٤ضي٢ؾ :فضّ ٤بسٕش(٥٣خ٨ت پبػخ اػتقال ٛدس خل٤ف ثْبسٕيشي ١يش٧٣بي داساي سد٥
اػتخذاٝي پيٞب١ي  ٣آصٝبيـي دس ٝـبم٘ حؼبع  ٣خبف)

ضوناً اػضاءکارگروه ارزیابی در هناطق به ضرح زیر هیباضنذ:

 ّبسؿ٢بع ٝؼئ ٗ٤اسصيبثي فْٚٞشدٝ :ؼئّ ٗ٤بسٕش ٥٣اسصيبثي ّبسؿ٢بع آ٤ٝصؽ ٝشث٤ع :٦دثيشّبسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع ٝؼئٝ ٗ٤ذاسع ٝ ٣شاّض ميش دٙ٣تي :فضّ ٤بسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع ٝؼئ ٗ٤ػ٢دؾ تحليٚي :فضّ ٤بسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع ٝؼئ ٗ٤ا١د ٠ٞاٙ٣يب ٝ ٣شثيب :ٟفضّ ٤بسٕش( ٥٣خ٨ت ١ؾبست ثشا٤ٝس ػش٣يغ دا١ؾ آ٤ٝصي،ٙجبع ىش)....٣ ٛ
 ٞ١بي٢ذٕبٝ ٟذيشا ٟد٣س٧٥بي تحليٚي :فض ،٤ػ١ ٦يش اص ٝذيشاٝ ٟذاسع(٧ش ػَٝ ٦غـ) تشخيحبً ٝشّتاص (خب ٣ ٜ١آٍب) :فضّ٤بسٕش٥٣
 ّبسؿ٢بع حشاػت :ثشسػي كالحيت ٝقشىي ؿذٕب ٣ ٟافال١ ٛتبيح ث ٦دثيش ّبسٕش٥٣ ّبسؿ٢بع د٣س٧ ٥بي ض ٠ٞخذٝت :ثشٕضاسي د٣س٧ ٥بي ٝذيشيتي ثشاي ٝذيشيب ٟخذيذاال١تلبة :فض٤ّبسٕش٥٣
ٝ -ؼئ ٗ٤ػ٤اد آ٤ٝصي ؿ٨شػتب٢ٝ /ٟغَ :٦فضّ٤بسٕش٥٣
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 اىشادي ّ ٦دس عي ػبٗ تحليٚي ث ٦ف٤٢ا ٟساٞ٢٧بي آ٤ٝصؿي ثب اداس ٥اسصيبثي فْٚٞشد ْٞ٧بسي داؿت٢ذ:فضّ٤بسٕش٥٣
کارگروه انتخاب و انتصاب در پست های اداری

 ٝذيش يب سئيغ ٢ٝغَ :٦سئيغ ّبسٕش٥٣ ٝقب ٟ٣ت٤ػقٝ ٦ذيشيت  ٣پـتيجب١يٝ :ؼئّ ٗ٤بسٕش٥٣ ٝؼئ ٗ٤ا٤ٝس اداسي :دثيش ّبسٕش٥٣ ٝؼئ ٗ٤اسصيبثي فْٚٞشد :فضّ ٤بسٕش٥٣ ٝؼئ ٗ٤حشاػت :فضّ ٤بسٕش٥٣ ٝقب ٟ٣ت٤ػق ٦پظ٧٣ؾ ،ثش١ب ٦ٝسيضي  ٣آ٤ٝصؽ ١يش٣ي ا١ؼب١ي :فضّ ٤بسٕش٥٣ ٝقب ٟ٣پش٣سؿي  ٣تشثيت ثذ١ي :فضّ ٤بسٕش٥٣ٝ -قب ٟ٣آ٤ٝصؿي (اثتذائي ٝ ٣ت٤ػغ :)٦فضّ ٤بسٕش٥٣

بخص دوم  :فؼّاليّت های هذارض
اٍذاٝبت پش٣ط٨ٝ ٥ش دس ح٤ص ٥تشثيت ثذ١ي  ٣ػالٝت:
اٙو  -حيبط پ٤يب
• َ١بؿي  ٣عشاحي ىضبي ٝذسػّ( ٦و حيبط  ٣دي٤اس٧ب) ثب ٤َ١ؽ  ٣تلب٣يش ٣سصؿي خزاة ٝ ٣جتْشا٣ ٦١
س٧ ٔ١بي ٝتيب٣ت /سػ ٜثبصي٨بي ٣سصؿي  ٣ػ٢تي دس ٝحيظ ٝذسػ / ٦عشاحي  ٣تشػي ٜآص٨١٤ٝبي حشّتي
 ٣آٝبدٕي خؼٞب١ي ثش س٣ي صٝي ٠ثب ١لت ت٤ضيحبت /عشاحي صٝي٧ ٠بي ٣سصؿي خذيذ  ٣پشسّ ٔ١شدٟ
خغ٤ط صٝي٧ ٠بي ٍجٚي
• تد٨يض ىضب٧بي آ٤ٝصؿي٣ -سصؿي ثب تد٨يضات اػتب١ذاسد /س ٔ١آٝيضي  ٣ؿبداة ػبصي ىضب٧بي
آ٤ٝصؿي /سفبيت اػتب١ذاسد الص ٛدس س٣ؿ٢بيي دس ٝذاسع
ة  -اي ٠ٞػبصي ىضب  ٣تد٨يضات :
• سفبيت اػتب١ذاسد ٧بي الص ٛدس ايدبد ٝيبدي٣ ٠سصؿي دس ٟ٣حيبط ١ؾيش :خظ ّـي  ،سىـ ٤ٝا١ـ  ،دسختب، ٟ
ٝح٘ پبسُ خ٤دس٧٣ب  ،ػْ٤ي اخشاي ٝشاػ ، ٜؿيش٧بي آة  ... ٣اص دسٝ ٟ٣يبدي٣ ٠سصؿي١ ،لت تـِ
٢ٝبػت ١ ٣ش ٛدس دي٤اس ٥اعشاه صٝي٧ ٠بي ٣سصؿي  ٣ػب٧ ٠ٙب /سفبيت حشي٢ٝ ٜبػت دس خبٞ١بيي صٝي٠
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٧بي ٣سصؿي  ٣ثبصي٨ب /ت٤خ ٦ث ٦حيؼ ٝحيظ صيؼت ٤ٝخ٤د  ٣اىضايؾ ىضبي ػجض ٝذاسع ٣ ٣سصؿٖب٨٧ب /
ت٤خ ٦ث ٦ؿبخق ٧بي اػتب١ذاسد٧بي اي٢ٞي ٝحيظ دس ىضب٧بي آ٤ٝصؿي٣ -سصؿي /سفبيت ىبك ٦ٚخظ
ّـي ٝيبدي٣ ٠سصؿي دسٝ ٟ٣ذسػ ٦ثب ٤ٝا١ـ ١ؾيش :دي٤اس٧ب١ ،يْٞت  ،دسختبٟ
• سفبيت اي٢ٞي تد٨يضات ٣سصؿي دسٝ ٟ٣ذسػ١ ٦ؾيش :پ٤ؿؾ  ٣حيبػ دس٣اص٧ ٥ب ٢٧ذثبٗ  ٣ى٤تؼبٗ ٝ ،ي٦ٚ
٧بي ٣اٙيجبٗ  ٣ثؼْتجبٗ  /... ٣ىيْغ ٤ٞ١د ٣ ٟثبثت ّشد ٟتبػيؼبت ٣سصؿي ( دس٣اص٧ ٥بي ٢٧ذثبٗ ٣
ى٤تؼبٗ ٝ ٣ي٧ ٦ٚبي ٣اٙيجبٗ  ٣ثؼْتجبٗ  /) .. ٣سىـ ف٤ا ٘ٝخغش صا اص ٝحيظ آ٤ٝصؿٖب١ ٥ؾيش :ك٢ذٙي ٝ ٣يض
٧بي ؿْؼت ،٦ػغ٘ صثب٧ ٦ٙبي ىٚضي ؿْؼت٧ ،٦ش ٕ٣ ٦١٤ػبي٘ ىٚضي  ٣تبػيؼبتي ٝؼت / .. ٣ ِٚ٨سىـ
ٕ٤داٗ ٧ب  ٣چب٧ ٦ٙب  ... ٣دس ّو حيبط ٝذسػ٦
• ٣خ٤د خقج٧ ِّٞ ٦بي اٙ٣ي ٦دسٝذاسع /ت٨ي١ ٣ ٦لت ّپؼ٧ ٗ٤بي آتؾ ١ـب١ي ث ٦تقذاد ْٝيي دس ْٝبٟ
٧بي دس دػتشع
ح – ػش٣يغ ٧بي ث٨ذاؿتي ،آثخ٤سي  ٣پبيٖب ٥تنزي ٦ػب: ٜٙ
• ت٤خ ٦ث ٦ػش٣يغ ٧بي ث٨ذاؿتي ٝذاسع  ٣سفبيت اػتب١ذاس٧بي الص ٣ ٛتْٞي٘ ٣ػبي٘  ٣تد٨يضات ث٨ذاؿتي
 ٣ؿؼت  ٣ؿ /٤پ٤ؿؾ ّو  ٣دي٤اس٧بي ت٤اٙت اص ٝلبٙح ٍبث٘ ؿؼتـٝ ٣ ٤د٨ض ث ٦ػيي ٣ ٟ٤ػغ٘ صثب٦ٙ
دسداس ٍ ٣بث٘ ؿؼتـ ٤ثبؿذ /.ت٤خ ٦ثٝ ٦ح٘ آة خ٤سي دا١ؾ آ٤ٝصا ٣ ٟسفبيت ٤ٝاسد اي٢ٞي ١ؾيش (استيبؿ
آة خ٤سي٨ب ٝت٢بػت ثب ػ ٣ ٠ىيضيِ دا١ؾ آ٤ٝصا ، ٟىبك ٦ٚثب ػش٣يغ ٧بي ث٨ذاؿتي ،تقذاد ٝت٢بػت ثب
خٞقيت دا١ؾ آ٤ٝصي  ٣اي ٠ٞػبصي ١ؼجت ث ٦ؿشايظ خنشاىيبيي ...٣
• ٣ضقيت ػب ٣ ٜٙث٨ذاؿتي پبيٖب ٥تنزي ٦ػبٝ ٜٙذسػ٤١ ٣ ٦ؿ ٤ٝاد فشض ٦ؿذ : ٥ث٨ؼبصي پبيٖب ٥تنزي٦
ػبٝ ٜٙذسػ١( ٦لت ؿيش آة ،ت٤صيـ ٤ٝاد خ٤ساّي ٝدبص ،داسا ث٤دّ ٟبست كحّت ػالٝت ٙ ٣جبع ػييذ
ثشاي ىش٣ؿ٢ذ ،٥س ٔ١آٝيضي داخ٘  ٣خبسج پبيٖب ٥تنزي ٦ػبٝ ٜٙذسػ ٦حتّي االْٝب ٟس ٔ١آٝيضي ٍبث٘
ؿؼت  ٣ؿ ٣ ٤سفبيت ّب ٘ٝاك ٗ٤ث٨ذاؿتي ) ١لت ٙيؼت اٍالٝ ٛدبص  ٣پيب٧ ٛبي ث٨ذاؿتي – تنزي ٦اي.
• ؿ٢بػبئي٢ّ ،تشٗ  ٣سىـ ىضب٧بي ٝخبعش ٥آٝيض دسٝ ٟ٣ذسػ ( ٦پ٢بٕ ٥ب٨٧ب ،حيبط پـتي ٝذاسع ،ػش٣يغ
٧بي ث٨ذاؿتيّ ،الػ٨ب  ٣اتبً ٧بي ثالاػتيبد ، ٥ا١جبسي  /) ... ٣ؿ٢بػبئي٢ّ ،تشٗ  ٣سىـ ف٤اٝ ٘ٝخبعش ٥آٝيض
پيشاٝ ٟ٤ٝذسػ٦
تطكيل ضورای بازگطایی هذارض ههرهاه سال 9387

ا٧ذاه ؿ٤سا  :آٝبد٥ػبصي ،صيجبػبصي -ؿبداة ػبصي خ٨ت ثشٕضاسي خـ ٠ثبصٕـبيي ٝذاسع ث١ ٦ح٤ي ّ٦
٢ٝؾ٤س ؿبداة ػبصي ىَظ آساػتٖي ؽب٧ش ١جبؿذ ث ٦ْٚث ٦ؿي ٥٤استجبط دا١ؾ آ٤ٝصا ٟثب ٝشثّيبٝ ٣ ٟقّٞٚب٣ ٟ
ثبٙقْغ ١يض پشداخت ٦ؿ٤د .
اػضاءضورا

ٝ ذيش ٝذسػ :٦سئيغ ؿ٤سا
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ٝ قب ٟ٣آ٤ٝصؿي  :دثيش ؿ٤سا
 ػبيش ٝقب١٣ب :ٟفض ٤ؿ٤سا

ٞ١ بي٢ذٝ ٥قّٞٚب :ٟفض٤ؿ٤سا

 س٣حب١ي ىقبٗ دس ٝذسػ( ٦دس ك٤ست حض٤س) :فض ٤ؿ٤سا
 خذٝتٖضاس  ٣ػشايذاس :فض٤ؿ٤سا

 افضبي ا١د ٠ٞاٙ٣يب ٝشثيب :ٟفض٤ؿ٤سا

 افضبي ؿ٤ساي دا١ؾ آ٤ٝصي :فض٤ؿ٤سا

ٝ ق ّٜٚتشثيت ثذ١ي ٝ ٣شاٍت ػالٝت :فض٤ؿ٤سا
وظایف ضورا

 ت٨يّ ٦تَ٤ي ٜصٝب ٟث٢ذي  ٣ا٤ٙ٣يّت ّبسي خ٨ت آٝبد ٥ػبصي ،ثجت ١ب ٛدا١ؾ آ٤ٝصا٤١ ٣ ٟآ٤ٝصا٣ ٟ
ثبصٕـبيي ٝذاسع

 تـْي٘ ؿ٤ساي ٝقّٞٚب ٟدس ٧يتٍ ٦ج٘ اص ؿش٣ؿ ػبٗ تحليٚي

 ت٢ؾي ٜثش١ب٧ ٦ٝيتٖي ٝذسػ ٣ ٦ت٤صيـ آ ٟدس ثي ٠دا١ؾ آ٤ٝصا ٟس٣ص ا٨ٝ ّٗ٣شٝب٥
 دسيبىت اثالك  ٣تح٤ي٘ ثش١بّ ٦ٝبسي ْٞ٧بساٍ ٟج٘ اص ؿش٣ؿ ػبٗ تحليٚي

 ت٨يّ ٣ ٦ت٢ؾي ٜتَ٤ي ٜاخشايي ػبالٝ ٦١ذسػ ٦ث ٦ك٤ست ٝـبسّتي ّ ٣بسٕش٧٣ي

 ثشٕضاسي خـ ٠ثبصٕـبيي ٝذسػ( ٦دف٤ت  ٣تَذيش اص خب٤١اد٧ ٥بي ٝقؾّ ٜؿ٨ذا ،خب١جبصا ،ٟايثبسٕشا،ٟ
خيشي ،٠ثبص١ـؼتٖب ٟػبٗ ٍج٘ٝ ،ؼئٙ٤ي ٠ؿ٨شي ٝ ٣حّٚي ،دا١ؾ آ٤ٝصا ٟػبفي  ٣ثشتش دس صٝي٧ ٦٢بي
ىشٖ٢٧ي ،آ٤ٝصؿي ،پش٣سؿي  ٣ث٨ذاؿتي – ٣سصؿْبسا ٣ ٟدا١ؾ آ٤ٝصا ٟػبفي  ٣ثشتش دس صٝي ٦٢تشثيتي،
فٞٚي ٣ ٣سصؿي ). . . ٣

 ثضسٕذاؿت ٧يت ٦دىبؿ َٝذّع (ثشٕضاسي ٞ١بيـٖب٥؛ دف٤ت اص ١يش٣ي ا١تؾبٝي ). . . ٣
 ثشٕضاسي ٝؼبثَبت ٝختٚو فٞٚي ،ىشٖ٢٧ي٣ ،سصؿي  ٣ث٨ذاؿتي ). . .
 اخشاي ثش١ب٧ ٦ٝبي ٝتّ٤٢ؿ آ٤ٝصؿي (ثب ٝح٤سيّت ٢ٝبػجت٨ب ) .... ٣
ٝ شاٍجت ثش تذسيغ دسع ٍشآ ٟت٤ػظ ٝق ٜٚپبي ٦دس د٣س ٥اثتذايي

 ت٨ٞيذات الص ٛدس خل٤ف ثشٕضاسي اخشاي ٞ٧ب٣ ٔ٢٧سصؽ كجحٖب٧ي ثب سادي٣ ٤سصؽ
 تضيي٣ ٠احذ٧بي آ٤ٝصؿي خ٨ت ٣س٣د دا١ؾ آ٤ٝصا ٟدس س٣ص ثبصٕـبيي

١ لت  ٣ثشاىشاؿت٤ٞ١ ٦د ٟپشچ ٜخ٤٨ٞسي اػالٝي ايشا ٟث ٦ؿْٚي صيجب ّ١ ٦ـب ٟاص اٍتذاس ّٚٝتي
ؿ٨يذپش٣س ثبؿذ (ثشٕضاسي ٝشاػ ٜپشچ)ٜ

 آٝبد ٥ػبصي ػبٝب ٦١ك٤تي  ٣تد٨يضات اي٢ٞي  .... ٣اص خ : ٦ٚٞثبصثي٢ي د٣سثي٧ ٠بي حيبؽتي ١ ٣لت
دس ْٝب٧ ٟبي ٝدبص ،ثبصثي٢ي ػيؼت٧ ٜبي حشيٌّ ،پؼ٧ ٗ٤بي آتؾ ١ـب١ي دس ٝذسػ٦

 اػتَجبٗ اص دا١ؾ آ٤ٝصا( ٟت٨يّ ٦دس٣اصٍ ٥شآ ،ٟا٧ذاء ؿبخ)ٕ٘ ٦
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 صيجبػبصي دسة ٣س٣دي ،تبثٝ ٤ٚذسػ٣( ٦س٣دي ٧ب ،سا٧ش٧٣ب١ ،لت آيٝ ،٦٢ـخق ٤ٞ١دٝ ٟح٘
تجٚينبت ،دي٤اس٤١يؼي)......

 ث٨ؼبصي  ٣اي ٠ٞػبصي ىضب٧بي ٞ١بصخبّ ،٦١تبثخب ٣ ٦١اتبً ث٨ذاؿت  ٣تشثيت ثذ١ي ٝ ٣ـب٣س٣ ٥
پبيٖب ٥تنزي ٦ػب ٜٙآثخ٤سي ػش٣يغ ٧بي ث٨ذاؿتي  ٣ىضب ٧بي ٣سصؿي

 ث٨ؼبصي دىبتش ٝذاسع  ٣س ٔ١آٝيضي ّالع ٧ب  ٣اػتيبد ٥اص پشد٧ ٥بي ا٤ٙا ٟثب ت٤خ ٦ث ٦س٣ا١ـ٢بػي
س٧ ٔ١ب

 ايدبد ىضبي ػجض ٝ ٣ح٤ع ٦ػبصي١ ،لت ١يْٞت ،ػغ٘ ٧بي صثبٞ٧ ٦ٙشا ٥ثب ّيؼ ٦صثب ٣ ٦ٙاخشاي عشح
حيبط پ٤يب دس ٝذاسع ثب اؿْبٗ  ٣س٧ٔ١بي ٝتيب٣ت ،اػتيبد ٥اص ٕٚذا١ ،ٟلت تخت ٦ػيبٝ ،٥يض ١ـشيبت
١ ٣لت تٚي ٠فٝ٤ٞي ...٣

 ثش١ب ٦ٝسيضي ث٢ٝ ٦ؾ٤س احيبء ٤٧يّت ىشٖ٢٧ي (ؿ٢بػبيي ْٝب٧ ٟبي تبسيخي  ٣ؿخليت ٧بي فٞٚي،
ٝز٧جي٣ ٣ ،سصؿْبسا١ ٣ ٟخجٖب٣ ٟسصؿي ٝح٘ ػْ١٤ت دا١ؾ آ٤ٝصا ٣ ٟثشٕضاسي ٝؼبثَبت  ٣ثبصديذ اص
٤ٝص٧ ٥ب  ٣اسائ ٦تحَيَبت ت٤ػظ دا١ؾ آ٤ٝصا ٟدس عي ػبٗ تحليٚي)

١ لت ٍبة ؿشح ص١ذٕي ١ب ٦ٝؿ٨يذ ،خيّش ٝذسػ ٦ػبص ،دا١ـ٢ٞذا ... ٣ ٟثشاي ٣احذ٧بي آ٤ٝصؿي ّ ٦ث٦
١ب ٛآ ٟثضسٕ٤اساٝ ٟذسػ١ ٦بٖٝزاسي ؿذ ٥اػت

١ لت ت٤٨ي ،٦آي ،٦٢پيب٧ ٛبي ث٨ذاؿتي (دس تبث٤ٚي افال١بت ٝذسػ ،)٦سخت آ٣يض ،تأٝي ٠آة ٕش،ٛ
كبثٝ ٟ٤بيـ دس ػش٣يغ ٧بي ث٨ذاؿتي ،اػتيبد ٥اص ػغ٘ ٧بي صثب ٦ٙدسة داس ثٞ٧ ٦شاّ ٥يؼ ٦صثب٣ ٦ٙ
١ؾبىت ػش٣يغ ٧بي ث٨ذاؿتي ثب اػتيبد ٥اص ٤ٝاد ضذّفي١٤ي ّ٢٢ذ٥

 خذاػبصي آثخ٤سي ٧ب اص ػش٣يغ ث٨ذاؿتي ١ ٣لت ٝخبصٍ٤ٝ ٟت ٨ٖ١ذاسي آة آؿبٝيذ١ي اػتب١ذاسد
دس ٢ٝبعٌ داساي ٝـْ٘ آة ثب ٞ٧بٖ٢٧ي ٢٨ٝذػي١ ٠بؽش اداس٤١ ّ٘ ٥ػبصي ٝذاسع اػتب ٟت٨شاٟ

 ث٨ؼبصي پبيٖب ٥تنزي ٦ػبٝ ٜٙذسػ١( ٦لت ؿيش آة ،ت٤صيـ ٤ٝاد خ٤ساّي ٝدبص ،داسا ث٤دّ ٟبست
كحّت  ٣ػالٝت ٙ ٣جبع ػييذ ثشاي ىش٣ؿ٢ذ ،٥س ٔ١آٝيضي داخ٘  ٣خبسج پبيٖب ٥تنزي ٦ػبٝ ٜٙذسػ٦
حتّي االْٝب ٟس ٔ١آٝيضي ٍبث٘ ؿؼت  ٣ؿ ٣ ٤سفبيت ّب ٘ٝاك ٗ٤ث٨ذاؿتي ) ١لت ٙيؼت اٍالٛ
ٝدبص  ٣پيب٧ ٛبي ث٨ذاؿتي – تنزي ٦ايٞ٧ ،چ٢ي ٠حشيٍ ٜب١٤١ي پبيٖب ٥تنزي ٦ػب ٣ ٜٙػش٣يغ ٧بي
ث٨ذاؿتي حيؼ ؿ٤د( .دسثشخي اصٝذاسع ث٤ىٝ ٦ذسػ٢ّ ٦بس ػش٣يغ ث٨ذاؿتي ٝي ثبؿذ)

 ث٨ؼبصي  ٣تد٨يض آصٝبيـٖبّ ،٥بسٕب ،٥ػبيت سايب – ٦١ىضبي ٣سصؿي س٣ثبص  ٣ػش پ٤ؿيذ٥
 ت٨ي ٣ ٦ت٢ؾي ٜىش٧ ٛبي اػتقذاد يبثي ىشٖ٢٧يٍ ،شآ١ي ٢٧ ٣شي

 ت٨يّ٤ٙ ٦ح٧ ٦ب  ٣ثؼت٧ ٦بي آ٤ٝصؿيّ -يت ٧ب ٣ -ػبي٘ ّ ِٞآ٤ٝصؿي ث ٦ت٢بػت ّتت دسػي خذيذ
٤ٝسد ١يبص ٝذسػّ- ٦ب٧ ٟ٤١بي ٣سصؿي  ٣ىضب٧بي ٣سصؿي ٝذاسع

 ت٨ي ٦تد٨يضات  -اْٝب١بت ٣سصؿي  ٣ث٨ذاؿتي

 تذ٣ي ٣ ٠ت٢ؾي ٜثش١ب٧ ٦ٝيتٖي دسػي دا١ؾ آ٤ٝصا ٣ ٟاسائ ٦آ ٟدس س٣ص ا٨ٝ ّٗ٣ش ث ٦دا١ؾ آ٤ٝصاٟ
١ لت ص٢ٝ ٔ١بػت ثب آٝ ٔ٢٧اليٜ
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 خظ ّـي ٝح٤ع ٣ ٦صٝي٧ ٠بي ٣سصؿي– ١لت ٝي ٦ٚپشچ ٜاٞٙپيبد ٣سصؿي دسٝ ٟ٣ذسػه ٦اي – آٝهبد٥
ػبصي ىضب خ٨ت ثشٕضاسي اٞٙپيبد ٣سصؿي دسٝ ٟ٣ذسػ ٦اي

 ت٨يّ ٦پ٤ؿبُ ٤ٙ ٣اص ٛاٙتحشيش ثب ْٞ٧بسي ا١د ٠ٞاٙ٣يب ٝشثّيب ٟثشاي دا١ؾ آ٤ٝصا١ ٟيبص٢ٝذ

 ث٨ؼبصي ٣ػبي٘ ٕشٝبيـي  ٣ػشٝبيـي ٝذاسع تحت ١ؾبست اداس٤١ ّ٘ ٥ػبصي ٝذاسع اػتب ٟت٨شاٟ

 ت٨ٞيذ َٝذٝبت ثشاي ٤٧ؿ٢ٞذ ػبصي ّالػ٨بي دسع  ٣ث ٦س٣ص سػهب١ي ػيؼهت٨ٞبي سايب١ه ٦اي تحهت
١ؾبست اداس٤١ ّ٘ ٥ػبصي ٝذاسع اػتب ٟت٨شاٟ

ٕ ِّٞ شىت ٠اص ١يش٧٣بي ا١تؾبٝي دس خ٨ت ا٢ٝيّت خيبثب٧ ٟبي اعشاه ٝذسػ ٦خل٤كبً دس صٝهب٣ ٟس٣د
 ٣خش٣ج دا١ؾ آ٤ٝصاٟ

 تجلش :٥ثشاي ٢ٝبعٌ س٣ػتبيي ٢ٝ ٣بعٌ ّ ٜثشخ٤سداس ٝ ٣حش ، ٛ٣خـ ٠ثبصٕـبيي ٝذاسع دس ؿش٣ؿ
ػبٗ تحليٚي ث ٦ك٤ست ٢ٝغَ ٦اي  ٣يب اػتب١ي عشاحي  ٣ثشٕضاس ؿ٤د ٙ ٣زا اي ٠خـ ٠كشىبً ٝحذ٣د ث٦
آٝبد ٥ػبصي ٝذاسع ؿ٨شي  ٣ثشخ٤سداس اص اْٝب١بت ٖ١شدد .

 ثبصديذ ٧بي د٣س ٥اي اص تبػيؼبت ٤ٝت٤سخب١ ٣ ٦١ؾبست ثش ١ؾبىت ثب٧ ٛب  ٣آثشيض٧ب دس ٝذاسع خ٨ت
خٕ٤ٚيشي اص كذٝبت احتٞبٙي ١ ٣يض ّ٢تشٗ ١ـؼت ٧بي احتٞبٙي ٝح٤عٝ ٦ذاسع ٍذيٞي

 ثشٕضاسي خٚؼبت د٣س ٥اي آ٤ٝصؽ ٝخل٤ف ٝذيشا ٣ ٟػشايذاس ٧ب خ٨ت اعالؿ اص ٨ٖ١ذاسي
تبػيؼبت  ٣اث٢يٝ ٦ذاسع
فؼاليت های پيطنهادی :
 عشاحي ؿقبس ٝشتجظ ثب پش٣ط٨ٝ ٥ش  ٣ثبصٕـبيي ٝذاسع ثب ت٤خ ٦ث ٦ثيب١بت َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشي دس ػبٗ خذيذ ٣
ؿقبس  " :حٞبيت اص ّبالي ايشا١ي" ثب ْٞ٧بسي س٣اثظ فٝ٤ٞي ٢ٝغَ ٣ ٦اسػبٗ آ ٟث ٦دثيشخب ٦١پش٣ط٨ٝ ٥ش دس
ػبٗ تحليٚي ( 97-98حذاّثش تب  55تيش ٝب)٥
 تـْي٘ ّٞيت ٦صيجبػبصي دس ٝذاسع ثب ٝـبسّت كبحت ١ؾشا ، ٟس٣ا١ـ٢بػب ٟس ..... ٣ ٔ١ثبالخق دس اتبً ٣يظ٥
ثجت ١ب ٛخ٨ت صيجبػبصي ٝحيظ  ،تْشي ٜاسثبة سخ٤ؿ ٣ايدبد ١ـبط ٣آساٝؾ
 ثب ت٤خ ٦ث ٦ؿقبس ػبٗ خبسي " حٞبيت اص ّبالي ايشا١ي" ٤٢ٝ ٣يبت َٝبٝ ٛقؾ ٜس٧جشي ،دس ساػتبي تَ٤يت
ىش ٔ٢٧اؿتنبٗ ّ ٣بس ّ ٣بس آىشي٢ي  ٣حٞبيت اص تٙ٤يذات داخٚي تجٚينبت الص ٛك٤ست پزيشد – اص خ٦ٚٞ
ٝذيشا ٟدا١ؾ آ٤ٝصا ٟسا تـ٤يٌ ٞ١بي٢ذ ّ ٦اص پ٤ؿبُ ّ ٣يو ّ ٣يؾ ايشا١ي  ٣تٙ٤يذات ٢٧شػتب٨١ب اػتيبد٥
ٞ١بي٢ذ.


ا١د ٠ٞاٙ٣يبء ٝ ٣شثيب ٟدس ساػتبي آٝبد ٥ػبصي پش٣ط٨ٝ ٥ش ض ٠ٞثشٕضاسي خٚؼبت ١ؼجت ثٝ ( ٦ل٤ث٦
ا١تخبة ٙجبع ىش ٛدا١ؾ آ٤ٝصي ٝ ،ؼت٢ذات ثشٕضاسي د٣س٧ ٥بي آ٤ٝصؽ خب٤١اد٧ ( ٥ش د٣س ٥ثي 4 ٠تب  6خٚؼٝ ٦ي
ثبؿذ )  ،ثؼت ٠دىبتش ٝبٙي ثب تبييذ سئيغ ا١د ٠ٞاٙ٣يب ٝ٣شثيبٝ ٟذسػ ،٦ػبٝب١ذ٧ي ١ ٣ؾبست ٝؼتٞش ثشػش٣يغ ٧بي
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دا١ؾ آ٤ٝصي ،حٞبيت اص دا١ؾ آ٤ٝصا ٟثي ثضبفت ،خزة ٝـبسّت ٝبٙي ٣ميش ٝبٙي  ،تخلق ٨ٝ ٣بست ٧بي
اٙ٣يبء  ٣خيشيٝ ٠ذسػ ٦يبس )ىقبٙيت ٤ٝثش داؿت ٦ثبؿذ.
 ؿجْ ٦س٣ص ؿٞبس پش٣ط٨ٝ ٥ش دس ٝذاسع خ٨ت اعالؿ سػب١ي ىقبٙيت ٧ب تـْي٘ ٕشدد.
ٝ ؼت٢ذات اْٙتش١٣يْي خبيٖضيٝ ٠ؼت٢ذات ّبمزي ٕشدد.
ٝ ذاسع الص ٛاٙت٤خ ( ٦اص ٙحبػ آ٤ٝصؿي – تشثيتي – فٞشا١ي) ٝـخق ٕشدد  ٣ثش١ب ٦ٝسيضي الص ٛخ٨ت استَبء آٟ
ٝذاسع ا١دبٕ ٛيشد.
 عشح ٞ٧تب دس پش٣ط٨ٝ ٥ش ث ٦ؿْ٘ ٢ٝغَ ٦اي اخشا ٕشدد.


اص ؽشىيت ىضبي ٝدبصي  ٣ى٢ب٣سي اعالفبت ثب تبّيذ ثش پيب ٛسػب٧ ٟبي داخٚي اػتيبد ٥حذاّثشي ؿ٤د.

 اص ػشٕش٧ ٥٣بي ٝذيشا١ ٣ ٟؾشات  ٣تدشثيبت ػبص١ذ ٥آ٨١ب اػتيبدٕ ٥شدد.
ٞ١ بيـٖب ٥دػتب٣سد ٧بي ٧ش ٢ٝغَ ( ٦دػت ػبص٧ ٥ب ،دا١ؾ آ٤ٝصا٤ٝ ٟىٌ  )... ٣دس ك٤ست اْٝب ٣ ٟىشا ٜ٧ث٤دٟ
ؿشايظ ث ٦ؿْ٘ ٝتٞشّض (يب ميش ٝتٞشّض) دس ٧ش ٢ٝغَ ٦تـْي٘ ٕشدد.
 ىقبٙيت ٧بي تْٞيٚي پيـ٨٢بدي پش٣ط٨ٝ ٥ش  :ثش١ب ٦ٝسيضي دس خل٤ف ػش٣يغ ايبة  ٣ر٧بة ٝقٞٚب ٣ ٟدا١ؾ
آ٤ٝصا ٟثب ّؼت ٝد٤ص ٧بي ٝشث٤ع - ٦خٚؼٝ ٦قبسىٝ( ٦ق ٜٚثب اٙ٣يب ٝ -ق ٜٚثب دا١ؾ آ٤ٝصٝ -ذيش ثب ْٞ٧بسا٣ ٟ
 - )....ثشٕضاسي خٚؼ ٦ت٤خي٨ي  ٣آيي ٣ ٠آداة ٣يظٝ٤١ ٥قٞٚب - ٟاسائَ١ ٦ـ ٦خبيبثي ٝذسػ ٦ث ٦دا١ؾ آ٤ٝصاٟ
ٝ ٣قٞٚب - ٟخذٝبت ث ٦دا١ؾ آ٤ٝصا ٟثب ١يبص٧بي ٣يظ - ٥دسيبىت  ٣ت٤صيـ ّتت دسػي دس اػشؿ ٍ٣ت ّ -الع
ث٢ذي ثشاػبع ت٤ا٢ٞ١ذي ٣خبيبثي دا١ؾ آ٤ٝصاٝ - ٟشاػ ٜثبصٕـبيي(خـ ٠م٢چ٧ ٦ب ،ؿْ٤ى٧ ٦ب  )...٣دس ٝذاسع
فـبيش ،س٣ػتبيي ٣چ٢ذ پبي ٣ ٦اػتث٢بئي ثب ؿْ ٥٤تش  ٣خذيت ثيـتشي ثشٕضاس ٕشدد  -ت٨ي ٦ثؼت٧ ٦بي آ٤ٝصؿي
ثشاي اٙ٣يبء
نحوه ارزضيابی از فؼاليت های پروشه ههر 87
ثشاي حل ٗ٤اعٞي٢ب ٟاص دػتيبثي ث ٦ا٧ذاه تقيي ٠ؿذ ٣ ٥ؿشح ٣ؽبيو ٢ٝذسج دس ؿي١ ٥٤بٝه ٦پهش٣ط٨ٝ ٥هش اص
ٝحت٤اي ثش١ب٧ ٦ٝبي اخشا ؿذ ٣ ٥ؿي ٥٤فْٚٞشد ف٤ا ، ٘ٝاص عشيٌ ٝشاخـ ري كالح دس ع ٗ٤صٝب١ج٢ذي اخشاي
پش٣ط٨ٝ ٥ش ( 55تيش ٝب ٥تب ٨ٝ 55ش ٝب ) ٥اسصؿيبثي ث ٦ف ٘ٞخ٤ا٧ذ آٝذ .
عجٌ س٣اٗ ٧ش ػبٕ ٦ٙش ٥٣اسصيبة دس ػغح ػتبد ،اداسات ّ٘ ٢ٝ ٣بعٌ تبثق ٦تـْي٘  ٣دس س٣ص خـ ٠م٢چ٧ ٦ب ،
ؿْ٤ى٧ ٦ب  ٣ا٨ٝ ّٗ٣ش دس اداسات ّ٘ ،اداسات ٝ٣ذاسع حض٤س يبىت ٣ ٦ثشاػبع ىش٧ ٛبي پي٤ػت ١تبيح اسصيبثي
تقيي ٣ ٠اداسات ّ٘ ٢ٝ ٣بعٌ تبثق ٦ثشتش ٝـخق ٝ ٣قشىي خ٤ا٢٧ذ ؿذ .دس ض ٠ٞضش٣سي اػت ىش٧ ٛبي
اسصيبثي ٞ٧شا ٥ؿي١ ٥٤ب ٦ٝث ٦تٞبٝي ٣احذ٧بي آ٤ٝصؿي اسػبٗ ٕشدد.
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ردیف

6
7

ػا لی ()5

5

بسيار خوب ()4

4

خوب ()3

3

هتوسط ()2

2

ػٌ٘ٔزد جٔغبت ٗتؾٌّٔ ٠ؽٞراي پزٝص٢ٗ ٟز

ضؼيف ()9

1

هالك های ارزیابی

هستنذات قابل رؤیت در روز بازدیذ

اثالؽ ١ب ،فٞرت جٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ ؽذٟ

ػٌ٘ٔزد ًبرُز ٟٝعبسٗبٛذ١ي(ثز اعبط  ٙٞ٘ٛثزٍ ؽ٘بر1 ٟ

اثالؽ ١ب ،فٞرت جٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ ؽذٟ

ٗيبِٛي ٚاٗتيبس درج ُزدد)
ػٌ٘ٔزد ًبرُز ٟٝتؼ٘يز  ٝتج٢يش(ثز اعبط  ٙٞ٘ٛثزٍ

اثالؽ ١ب ،فٞرت جٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ ؽذٟ

ؽ٘برٗ 2 ٟيبِٛي ٚاٗتيبس درج ُزدد)
ػٌ٘ٔزد ًبرُز ٟٝتٞجي ،٠تجٔيؾ  ٝاعالع رعبٛي (ثز اعبط

اثالؽ ١ب ،فٞرت جٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ ؽذٟ

 ٙٞ٘ٛثزٍ ؽ٘برٗ 3 ٟيبِٛي ٚاٗتيبس درج ُزدد)
ػٌ٘ٔزد ًبرُز ٟٝتأييذ فالحيّت (ثز اعبط  ٙٞ٘ٛثزٍ

اثالؽ ١ب ،فٞرت جٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ ؽذٟ

ؽ٘برٗ 4 ٟيبِٛي ٚاٗتيبس درج ُزدد)
ػٌ٘ٔزد ًبرُزٛ ٟٝظبرت ٝارسيبثي (ثزاعبط  ٙٞ٘ٛثزٍ

اثالؽ ١ب ،فٞرت جٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ ؽذٟ

ؽ٘برٗ 5 ٟيبِٛي ٚاٗتيبس درج ُزدد)

 ٠ٛٞ٘ٛؽيٛ ٟٞبٗ ،٠ثخؾٜبٗ١ ٠ب

ارعبّ ؽيٛ ٟٞبٗ ٝ ٠كزٕ ١بي ارسيبثي
ٛح ٟٞتؼبْٗ  ٝجذة ٗغبػذت ١بي ثخؼ ١بي دٓٝتي،

8

فٞرت

ُزكت٠

ٓيغت

ٝ

خقٞفي ،آٝيب ٝخيزيٗ ٚذرع ٠يبر ٢ٛ ،بد ١بي كزِٜ١ي

ٌٗبتجبت

ثٞيضٗ ٟزاًش حٞسٝي  ٝظزكيت ١بي ٗختٔق آٗٞسػ ٝ

ٗغبػذت ١بي ٗبدي ٛ ٝوذي ... ٝ

پزٝرػ
ت٢ي ٝ ٠تٜظيٖ ثزٛبٗ ٠ثبسديذ اس رٝس جؾ ٚؿٜچ١ ٠ب ؽٌٞك٠
9

ثزٛبٗٓ ٝ ٠يغت ثبسديذ – ثخؾٜبٗ١ ٠ب ٝ

١ب  ٝثبسُؾبيي ٛ -ح ٟٞثزُشاري جؾ ٚؿٜچ١ ٠ب  ٝؽٌٞك٠

ثزُشاري ٘ٛبيؾِبٟ

١ب  ٝثبسُؾبيي ٗذارط ٗ ٝؾبرًت آٝيب در آٙ
11

حذاهْ د ٝعزح  ٝاثتٌبر ثجت ؽٞد

عزح ١ب  ٝاثتٌبرات فٞرت ُزكت ٠در راعتبي پزٝص٢ٗ ٟز

اٗتيبس ٢ٛبيي :

ج٘غ ًْ
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نام و نام خانوادگی :

تاریخ و اهضاء :
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ردیف

هالك های ارزیابی

1

ثزٛبٗ ٠ريشي ٗليذ  ٝهبثْ اجزا اس عزين تؾٌيْ جٔغبت ثزاي اجزاي ٗغٔٞة پزٝص٢ٗ ٟز

2

فذٝر اثالؽ داخٔي ثزاي اػضبي ؽٞراي ثبسُؾبيي  ٝتوغيٖ ٝظبيق

ػالی

بسيار
خوب

خوب

هتوسط

ضؼيف

ًيليّت  ٝث٢ذاؽت ػ٘ٗٞي ٝاحذ آٗٞسؽي (رػبيت ٌٛبت ايٜ٘ي در عيغتٖ ُزٗبيؾي  ٝعزٗبيؾي عجقن ثخؾقٜبٗ٠
3

ٗ 228139وبٕ ػبٓي ٝسارتً -پغ ّٞاعلب ء حزين داراي تبريخ ؽبرص -جؼجق ٠ي ً٘قي ١قبي آٝيق ٠در ٗقذارط)
جذاعبسي عزٝيظ ١بي ث٢ذاؽتي اس آثخٞري ً ٠ٓٞٓ ٝؾي فبثٗ ٙٞبيغ – ايٜ٘ي ٝعبيْ ٝرسؽي – ايٜ٘قي عقبسي
ٓج١ ٠بي ٞٛى تيش ٝعبيْ .... ٝ
سيجبعبسي  ٝر َٛآٗيشي  ٝؽؼبر ٞٛيغي ديٞار ١بي ثيز ٝ ٙٝداخْ ،درة ٝرٝدي ،عبٓ١ ٚب ،دكبتزً ،الط ١ب-
آثخٞري – عزٝيظ ١بي ث٢ذاؽتي – كضب١بي آٗٞسؽي  ٝپزٝرؽي – درج پيبٕ ١بي تزثيتي ،ث٢ذاؽتي  ٝعالٗت ٝ

4

 ٝ ....اعتلبد ٟاس پزد١ ٟبي آٞا ٙثب تٞج ٠ث ٠رٝاٛؾٜبعي ر١ َٛب ايجبد كضبي عجش ،هزار دادٛ ٙيٌ٘ت ،عغْ سثبٓ٠
درة دار ثب ًيغ ٠سثبٓ ،٠تٔل ٚػ٘ٗٞيٗ ،يش ٛؾزيبت ثب ٗحتٞاي پيؾِيزا ٠ٛاس آعيت ١بي اجت٘بػي – پزٝرؽي ٝ
كزِٜ١ي – ؽبخق٢بي ٗزتجظ ثب تلبٛ ٖ١بٗ١ ٠بي عالٗت  ٝتزثيت ثذٛي

5

ٛقت سٜٗ َٛبعت ثب فذايي ٗاليٖ ٛ ٝقت پزچٖ ج٘ٞ٢ري اعالٗي ايزاٛ ٠ً ٙؾب ٠ٛاهتذار ٗذرعٗ ٠ي ثبؽقذٛ ،ققت
تبثٔٞي ٗذرعٛ ٝ ٠قت ٗئ ٠پزچٖ آ٘پيبد ٝرسؽي درٗ ٙٝذرع ٠اي – عيغتٖ فٞتي ٜٗبعت
اي٘ ٚعبسي  ٝث٢غبسي  ٝتج٢يش كضب١بي ٘ٛبسخبً ،٠ٛتبثخبُ ( ٠ٛغتزػ كز َٜ١پض١ٝؼ) ،اتقبم ٗؾقبٝر ٝ ٟپبيِقبٟ
تـذي ٠عبٖٓٝ ،رسؽي  -اتبم ث٢ذاؽت  ٝپبيِب ٟعالٗت -عزٝيظ ١بي ث٢ذاؽتي – آثخٞري – عبٗبٛذ١ي ٛقت تقبثٔٞ
ٗذرع ٠ثغٞري ً ٠در ِٜ١بٕ ٝرٝد احت٘بٓي ٗبؽي١ ٚبي آتؼ ٛؾبٛي ٗؾٌٔي ايجبد ِٛزدد .خقظ ًؾقي ٗحٞعقٝ ٠

6

اي٘ ٚعبسي ٝعبيْ  ٝكضب ١بي ٝرسؽي– اٛجبٕ ت٘٢يذات اجزاي عزح حيبط پٞيب ( رػبيقت كبفقٔ ٠اس ٗٞاٛقغ ٛظيقز
عٌّ١ٞب – ثبؿچ١ ٠ب  ،تج٢يش ٗئ١ ٠بي ٝرسؽي ث ٠رًٝؼ ٗٞاد ٛزٕ  ٝ ).... ٝكضبي ٜٗبعقت ثقزاي ثزُقشاري آ٘پيقبد
ٝرسؽي درٗ ٙٝذرع ٠اي اٛجبٕ اٗٞر تجٔيـي  ٝعبٗبٛذ١ي تبثٔ ٞاػالٛبت ثب رٝيٌزد تزثيتي ،ؽبداة عبسي  ٝآٗقٞسػ
عالٗت ٢ٗ ٝبرت ١بي پيؾِيزا ٠ٛاس آعيت ١بي اجت٘بػي  ٝتحزى ثذٛي

7

ت٘٢يذات السٕ ج٢ت ثزُشاري ٘ٛبس ج٘بػت  -تالٝت هزآ ٝ ٙآؽٜبيي ثب عيز ٝ ٟرٝػ سٛذُي ائ٘ ٠اع٢بر ثق ٠ػٜقٞاٙ
ٝاالتزي ٚآِٞي سٛذُي -اعتوجبّ اس ٗ ٞٛؼٔ٘ب ٝ ٙتٌزيٖ آ٢ٛب در ج٘غ ٗؼٔ٘بٌ٘١ ٝ ٙبراٙ
ث٢غبسي  ٝتج٢يش آسٗبيؾِبً ،ٟبرُب ،ٟعبيت  ٝارتوبي رايب١ ٠ٛب  ... ٝت٢يً ٠يت ١بي ً٘ي آٗٞسؽي  ٝثغقت١ ٠قبي

8

آٗٞسؽي ٗٞرد ٛيبس ٗذرع ٠در ج٢ت ٞ١ؽٜ٘ذ عبسي  ٝك ٚآٝري اعالػبت  ٝاعتلبد ٟث٢ي ٠ٜاس عقبيت٢بي ٞ١ؽقٜ٘ذ
ارتوبي عغح ػٔ٘ي  ٝآٗٞسؽي داٛؼ آٗٞسا – ٙت٢يّ ٠ثبٛي عإاالت در ٗذرع – ٠دهت در خقٞؿ رٗش١بي دريبكتي
در خقٞؿ رايب١ ٠ٛب  ٝعبٗب١ ٠ٛب ٢ِٛ ٝذاري در ٗحْ اٗٚ

9
11
11
12

ت٘٢يذات ثزُشاري اجزاي ٘١بٝ َٜ١رسػ فجحِب١ي ثب راديٝ ٞرسػ در ج٢ت عقالٗت جغق٘ي  ٝرٝاٛقي داٛقؼ
آٗٞسا ٙدر هبٓت ثزٛبٗ ٠آؿبسيٚ
اعتلبدٗ ٟذرع ٠اس عبٗب ٠ٛي اٗٞاّ ٗذارط يب ٗغتٜذات ًبْٗ دكتز اٗٞاّ
اعتلبد ٟاس ٛزٕ اكشار يٌپبرچ ٠حغبثذاري ٞٗ ٝجٞد ثٞد ٙاعٜبد  ٝدكبتز ٗبٓي عبّ ١بي ُذؽت ٝ ٠عقبّ تحققئي
ًٜٛٞي
ت٢يّ ٝ ٠تٜظيٖ  ٝتٞسيغ ثزٛبٗ١ ٠لتِي ث ٠داٛؼ آٗٞسا ٙدر رٝس ا٢ٗ ّّٝز
ت٢يّ ٝ ٠تٜظيٖ ثزٛبٗ ٠ػ٘ٔيبتي  ٝتوٞيٖ اجزايي عبال ٠ٛثب اٛغجبم ثب اعٜبد  ٝثزٛبٗ١ ٠بي ثبالدعتي  ٝدر راعتبي ثزٛبٗق٠
تٞعؼٗ ٝ ٠ؾبرًت ًبرًٜب ٙدر تذٝي ٚثزٛبٗ١ ٠ب

13

17

ٗؾبرًت  ٝتؾٌيْ جٔغبت ثب اٛج٘ ٚآٝيبء ٗ ٝزثيب ٙدر كؼبٓيت ١بي ٗزتجظ ثب پزٝص٢ٗ ٟز اس ج٘ٔٗ ( ٠قٞث ٠اٛتخبة
ٓجبط كزٕ داٛؼ آٗٞسي ٗ ،غتٜذات ثزُشاري دٝر١ ٟبي آٗٞسػ خبٞٛاد١ ( ٟز دٝر ٟثي 4 ٚتب  6جٔغٗ ٠قي ثبؽقذ ) ،
14

ثغت ٚدكبتز ٗبٓي ثب تبييذ رئيظ اٛج٘ ٚآٝيب ٗٝزثيبٗ ٙذرع ، ٠عبٗبٛذ١ي ٛ ٝظبرت ٗغت٘ز ثزعزٝيظ ١قبي داٛقؼ
آٗٞسي  ،ح٘بيت اس داٛؼ آٗٞسا ٙثي ثضبػت  ،جذة ٗؾبرًت ٗبٓي ٝؿيز ٗبٓي  ،تخققـ ٢ٗ ٝقبرت ١قبي آٝيقب ٝ
خيزيٗ ٚذرع ٠يبر ) ثب ٌ٘١بري اٛج٘ ٚآٝيب ٗ ٝزثّيب. ٙ

15
16

پٔ٘ت  ٝثغت ٠ؽذ ٙدكبتز اٗتحبٛبت – آٗبر – ٓيغت دثيزاً – ٙبْٗ ثٞد ٙپزٛٝذ١ ٟب تحقئي داٛؼ آٗٞسا( ٙپزٛٝذٟ
عالٗت ١ ،ذايت تحقئي )... ٝ
دػٞت اس ٗغئٓٞي ٚاداري ٗ ،حٔي ،ثبسٛؾغتِب ٙعبّ هجْ ،خيزي ،ٚخبٞٛاد ٟؽ٢ذا  ،جبٛجبسا ٝ ٙآسادُب ٙدر ٗزاعقٖ
ثبسُؾبيي ٗ ٝؾبرًت پزر َٛآٝيبي داٛؼ آٗٞساٝ – ٙرسؽٌبرا...ٝ ٙ
ثزُشاري ٗزاعٖ جؾ ٚؿٜچ١ ٠ب  -ؽٌٞك١ ٠ب (ٗوغغ اثتذايي -پبي ٠ا ) ّّٝجؾ ٚجٞا١ ٠ٛب (ٗتٞعغ ٠ا – ّّٝپبي ٠ا)ّّٝ

17

 ٝثزُشاري جؾ ٚثبسُؾبيي ٗذارط  ٝؽزٝع عبّ تحقئي ثزاي ت٘بٗي داٛقؼ آٗقٞسا (ٙدر ت٘قبٕ ٗوقبعغ  ٝت٘قبٕ
ٗذارط)

18
19
21

ت٘٢يذات  ٝتذاثيز ٝاحذ آٗٞسؽي در ج٢ت ارائ ٠خذٗبت عٞاد آٗٞسي ٘١چٜي ٚتالػ در ج٢ت جذة آٝيب ثي عٞاد
داٛؼ آٗٞساٙ
ثشرُذاؽت ١لت ٠دكبع ٗوذط (ثزُشاري ٘ٛبيؾِبً ،ٟتبة  ،)... ٝتجٔيـبت ٝيضٜٗ ٟبعجت٢ب (ايبٕ ٗحزٕ  ٝ ).... ٝجقذة
داٛؼ آٗٞسا ٙتزى تحقيْ ًزدٟ
اثتٌبرات ٗذرع ٠در راعتبي اجزاي ث٢ي ٠ٜپزٝص٢ٗ ٟز 97

ج٘غ ثٜذي ٛ ٝظز ثبسديذ ًٜٜذ: ٟ

نام و نام خانوادگی ارزیاب و اهضا:

18

نووى برگ ضواره :9
ارزیابی ػولكرد کارگروه سازهاى دهی آهوزش و پرورش ضهرستانهای استاى تهراى  -هنطقه............
هقياض ارزیاب
ردیف
1

2

هالك های ارزیابی

5

ًَآهَصاى ( تش اساع ساهاًِ سٌاد)
اًدام ًقل ٍ اًتقاالت طثق ضيَُ ًاهِ ٍ غذٍس اتالؽ ّا تا قثل
اص تاصگطایی هذاسع

8
9

غَست خلسات ،هػَّتات اقذام ضذُ،
فشم ّای ًقل ٍ اًتقاالت ٍ سيستن
تكفا

حذاکثش تا پایاى هشداد هاُ تِ ّوشاُ غذٍس اتالؽ تَسط هٌاطق

تشًاهِ سیضی ٍ اخشای دٍسُ ّای آهَصش ضوي خذهت
(خذیذاإلستخذام ٍ هذیشاى خذیذاإلًتػاب)
تغزیِ اطالػات سيستن تكفا تشاساع آخشیي تغييشات

تشاکن اػالم ضذُ اص سَی هؼاًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍصاست
هتثَع (دس دٍسُ دٍم هتَسطِ تا تَخِ تِ تفاّن ًاهِ )

7

خٞة

فشم ّای ثثت ًام

سػایت تشاکن داًص آهَصی ٍ اتالؽ آى تِ هٌاطق تشاساع
6

ارزیابی

ساهاًذّی ثثت ًام داًص آهَصاى تاالخع پایِ دّن ٍ

ری ستط
4

ضؼيق

غَست خلسات ،هػَّتات اقذام ضذُ،

ساهاًذّی ٍ تَصیغ ًيشٍی اًساًی تا تَخِ تِ سضتِ ضغلی
3

ػبٓي

ثغيبر

خٞة

ٗتٞعظ

هستنذات هوردنياز جهت

اٍلَیت چيٌص هذاسع دس ًَتت غثح ٍ هذاسع اتتذایی تا
الَیّت 3-3
سػایت خاًوایی دسع قشآى دٍسُ اتتذایی دس ساػات اٍل ٍ دٍم
دس خذٍل ّفتگی هذسسِ
تطكيل خلسات هاّاًِ ٍ اسائِ گضاسش تِ دتيش ضَسای پشٍطُ
هْش

اتالؽ ّا ،غَست خلسات ،هػَّتات
اقذام ضذُ
تشسسی ػٌاٍیي ٍ ساػات دٍسُ ّا،
تؼذاد افشاد ضشکت کٌٌذُ،
غَست خلسات ،هػَّتات اقذام ضذُ
اتالؽ ّا ،غَست خلسات ،هػَّتات
اقذام ضذُ
غَست خلسات هػَّتات اقذام ضذُ –
تفاّن ًاهِ
غَست خلسات هػَتّات اقذام ضذُ
غَست خلسات هػَتّات اقذام ضذُ
غَست خلسات هػَّتات اقذام ضذُ

اخشای دقيق تفاّن ًاهِ هٌؼقذُ تيي اداسُ کل تا هٌطقِ ٍ پی
11

گيشی سياست ّای اتالغی هيضاى تَخِ تِ هفاد تفاّن ًاهِ ٍ

غَست خلسات هػَّتات اقذام ضذُ

سػایت آى دس تشًاهِ ّای استاى
11
12

ًظش ضخع تاصدیذ کٌٌذُ اص ػولكشد کلی کاسگشٍُ

هطاّذات دس تاصدیذ هيذاًی

خالقيت ّا ٍ اتتكاسات غَست گشفتِ دس کاسگشٍُ

هطاّذات دس تاصدیذ هيذاًی

ج٘غ ثٜذي ًٔي ثبسديذ ًٜٜذٟ

ٛبٕ ٛ ٝبٕ خبٞٛادُي :

اٗضبء :

19

نووى برگ ضواره :2
ارزیابی ػولكرد کارگروه تؼوير و تجهيس آهوزش و پرورش ضهرستانهای استاى تهراى  -هنطقه............
هقياض ارزیاب
ردیف

هالك های ارزیابی

ػبٓي

ثغيبر
خٞة

خٞة

ٗتٞعظ

ضؼيق

هستنذات هوردنياز جهت
ارزیابی

اي٘ ٚعبسي  ٝآٗبد ٟعبسي كضبي كيشيٌي ً ٝبٓجذي ٗذاط  ٝرػبيت ٛظبٕ آراعتِي ٗحيظ
آٗٞسؽي  ٝتبٗي ٚكضبي السٕ ج٢ت اعتوزار ًالطً -برُب١ ٟب -آسٗبيؾِب٘ٛ – ٟبس خبٝ ٠ٛ
كضب١بي ٝرسؽي – عزٝيظ ١بي ث٢ذاؽتي – آثخٞري _ پبيِب ٟتـذي ٠عبٖٓ – اتبم ث٢ذاؽت
1

– ًب١ ٙٞٛبي ٝرسؽي – كضب١بي ٜٗبعت ثزاي ثزُشاري آ٘پيبد ٝرسؽي درٗ ٙٝذرع ٠اي-

فٞرت جٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ ؽذ،ٟ

حيبط پٞيب  -كضبي عجش ٜٗبعت در حيبط  ٝر َٛآٗيشي ٗتٜبعت ثب كضب – اعتلبد ٟاس
الٗپ٢بي ًٖ ٗقزف ٗ ٝذيزيت اٛزصي (ٗٞاردي ً ٠در ؽزح ٝظبيق ادارٞٛ ًْ ٟعبسي ٗي
ثبؽذ ثب ًغت ٗجٞس١بي السٕ ٛ ٝظبرت ٜٗ٢ذعيٛ ٚبظز)
2

پي ُيزي اٗٞر ٗزثٞط ث ٠ات٘بٕ تؼ٘يزات اعبعي  ٝپزٝص١ ٟبي ٛي٘ ٠ت٘بٕ (ٞٛعبسي  ٝخيزعبس)

فٞرتجٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ ؽذ،ٟ

 ٝتؼ٘يزات جشئي
تؼ٘يز  ٝث ٠عبسي ٝعبيْ ٗغتؼْ٘ ثب ٗؾبرًت ٗذارط كٜي  ٝحزك ٠اي ً ٝبرداٛؼ ،

3

ؽٜبعبيي ٛوب ط ًٞر  ٝؿيز هبثْ اعتلبد ٟدر ٗذارط  ٝثزٛبٗ ٠ريشي ج٢ت اعتلبد ٟث٢ي ٠ٜث٠
ٜٗظٞر پيؾِيزي اس آعيت ١بي اجت٘بػي  ٝت٘٢يذ ٗوذٗبت ج٢ت تؼ٘يزات جشئي  ٝج٘غ

فٞرتجٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ ؽذٟ

آٝري ٝعبيْ اعوبعي
4

5

تٞسيغ ثٞٗ ٠هغ ًتت درعي ً ٝتت راٜ٘١بي ٗؼٖٔ  ٝعبيز اجشاي ثغت١ ٠بي آٗٞسؽي
خقٞفب پبي ٠د ٝ ٖ١داؽتٗ ٚجٞس ١بي السٕ اس ادار ٟدر خقٞؿ ثغت١ ٠بي آٗٞسؽي
ت٢يٝ ٠عبيْ آٗٞسؽي ،پزٝرؽي ً٘ ٝي آٗٞسؽي ٝ ٝرسؽي عبخت داخْ در عبٓي ً ٠ث٠
ٛبٕ خزيذ ًبالي ايزاٛي ٛبِٗذاري ؽذ ٟاعت

6

7

تج٢يش ٗذارط ث ٠عيغتٖ ١بي ٛزٕ اكشاري ٗثْ عيغتٖ حغبثذاري ٗ ٝبٓي

9

ت٘٢يذات السٕ ج٢ت عزاحي  ٝتزعيٖ ثبسي ١بي عزح حيبط پٞيب ثز رٝي ديٞار ً ٝق حيبط
ٗذرع ٠ثب اؽٌبّ  ٝر٢ِٛبي ٗتلبٝت ( ثب اٞٓٝيت ٗذارط اثتذايي )
تخقيـ اػتجبر السٕ ثٗ ٠ذارط در خقٞؿ ١شي١ ٠ٜبي ثبسُؾبيي  ٝاجزاي ١ز چٗ ٠غٔٞة
تز پزٝص٢ٗ ٟز

عبسي ٗذارط ٗ ٝزاًش ٗغتوْ ً ٝالع٢بي ض٘ي٘ ٠آٗٞسػ پيؼ دثغتبٛي ٘١چٜيٚ
پبًغبسي اعزاف ٗذارط اس آعيت ١بي اجت٘بػي

11
12

ٓيغت خزيذ تج٢يشات ٛ ٝح ٟٞتٞسيغ
در ٗذارط
رٝيت ٛزٕ اكشار ثز رٝي عيغتٖ ٝ
چِِٛٞي ػٌ٘ٔزد ٗذارط
فٞرت جٔغبت ٗقٞثّبت اهذإ ؽذٟ
فٞرت حغبة ٗجبٓـي ً ٠ث ٠حغبة
ادارات ٗذارط ٝاريش ؽذ ٟاعت

اعتلبد ٟاس ٗؾبرًت ٢ٛبد١ب ،ارُب١ ٙب ٗ ٝزدٕ ج٢ت تج٢يش  ٝآٗبد ٟعبسي ٗذارط  ٝآٗبدٟ
11

ٓيغت خزيذ تج٢يشات ٛ ٝح ٟٞتٞسيغ
در ٗذارط

تج٢يش ٗذارط ثٝ ٠عبيْ ٝرسؽي  ٝث٢ذاؽتي  ٝپزٝرؽي ٝ ٝرسػ فجحِب١ي

8

ٌٗبتجبت فٞرت ُزكت٠

ثزٛبٗ ٠ريشي ج٢ت اعتلبد ٟث٢ي ٠ٜاس اٌٗبٛبت  ٝج٘غ آٝري ٝعبيْ اعوبعي ٗذارط هجْ اس
ؽزٝع عبّ تحقئي
تؾٌيْ جٔغبت ٗب١ب ٝ ٠ٛارعبّ فٞرت جٔغبت ثزاي دثيز ؽٞرا

ٌٗبتجبت فٞرت ُزكتٓ ٝ ٠يغت
ٗغبػذت ١بي ٗبدي ٛ ٝوذي
فٞرت جٔغبت ٗقٞثبت اهذإ ؽذٟ
فٞرت جٔغبت ٗقٞثبت اهذإ ؽذٟ

اٞٓٝيت داد ٙث ٠ؽبداة عبسي كضبي ٗذارط اثتذايي – تؾٌيْ ً٘يت١ ٠بي سيجبعبسي –
13

اعتلبد ٟاس ظزكيت رؽت١ ٠بي كضبي عجش ً ٝؾبٝرسي  ....ٝثٝ ٠يض ٟدر رٝس ثبسُؾبيي

ثبسديذ ٗيذاٛي اس كضب

ٗذارط در فٞرت ٝجٞد در ٜٗبعن ٘١جٞار

ثبسديذ ٗيذاٛي اس كضب

14

تج٢يش ًبٜ١ ٙٞٛجبر يبثي هبٗتي  ٝحزًبت افالحي

15

ػذٕ تـييز ٛوؾ١ ٠بي اجزا ؽذ ٟؽبْٗ جبثجبيي تيـ١ ٠بٗ ،غذٝد ًزد ٙدرث٢ب .....ٝ

ثزرعي ٛوؾٗ ٠قٞة ٗذرع٠

ٛظز ؽخـ ثبسديذ ًٜٜذ ٟاس ػٌ٘ٔزد ًٔي ًبرُزٟٝ

ٗؾب١ذات در ثبسديذ ٗيذاٛي

خالهيت ١ب  ٝاثتٌبرات فٞرت ُزكت ٠در ًبرُزٟٝ

ٗؾب١ذات در ثبسديذ ٗيذاٛي

16
17

ج٘غ ثٜذي ًٔي ثبسديذ ًٜٜذٟ

ٛبٕ ٛ ٝبٕ خبٞٛادُي :

اٗضبء :
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نووى برگ ضواره : 3
ارزیابی ػولكردکارگروه توجيه و تبليغ و اطالع رسانی آهوزش و پرورش ضهرستانهای استاى تهراى  -هنطقه............

ردیف

هقياض ارزیاب
هالك های ارزیابی

ػبٓي

ثغيبرخٞة

خٞة

هستنذات هوردنياز جهت
ٗتٞعظ

ضؼيق

ارزیابی

پٞؽؼ خجزي ٜٗبعت ثب ١ذف آؽٜب ًزد ٙداٛؼ آٗٞسا ٝ ٙآٝيب
اس ٛح ٟٞثجت ٛبٕ (سٗب ،ٙؽزايظ ٛ ٝح ،)ٟٞتحٞالت ٛظبٕ جذيذ،
1

اعتوزار پبي ٠دٝاسدٗ ٖ١تٞعغ ٠اس عزم ٌٗ٘ٗ ٚبٜٛذ فذا  ٝعي٘ب،
تٓٞيذ ثٜز ،چبح ( ... ٝثب ٗؾبرًت ٜ١زجٞيبٜ١ ٝ ٙزآٗٞساٙ

فٞرت جٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ
ؽذٟ

ُزاكيي ،تقٞيز عبسي )....ٝ
ت٢ي ٠ثَٜز ،پالًبرد ،تزاًت  ٝارعبّ آ ٙثٜٗ ٠بعن (ج٢ت ٛقت در
ٗذارط ٗ ٝيبدي ٚؽ٢ز ) ثب ٗٞضٞع پيؾ٢ٜبدي پزٝص٢ٗ ٟز
2

،ح٘بيت اس ًبالي ايزاٛي  ٝتٓٞيذ  ٝاؽتـبّ (اس ج٘ٔ ٠تٓٞيذات

 ٠ٛٞ٘ٛتزاًت ١ب ... ٝ

ٜ١زعتبٛي) در ج٢ت ارتوبء ٞ١يت ٗٔي  ٝح٘بيت اس كزً َٜ١بر ٝ
ًبرآكزيٜي
دػٞت اس خبٞٛاد ٟؽ٢ذاي ٗذاكغ حزٕ  ٝج َٜتح٘ئي  ،خيزي،ٚ
3

جبٛجبسا ،ٙآسادُبٗ ،ٙغئٓٞي ٚؽ٢زيٗ ،حٔي ج٢ت حضٞر در
ٗزاعٖ ثبسُؾبيي

فٞرت جٔغبت ٗ ،قّٞثبت اهذإ
ؽذ ٠ٛٞ٘ٛ ، ٟدػٞت ٛبٗ١ ٠ب

٘١بِٜ١ي ثب رئيظ ً٘يت ٠ؽ٢زعتب ٙثزاي اختقبؿ يٌي اس
خغج١ ٠بي ٘ٛبس ج٘ؼ ٠ث ٠عخٜزاٛي ٗغئٓٞي ٚآٗٞسػ  ٝپزٝرػ
4

ثبٗٞضٞع ثبسُؾبيي ٗذارط  ٝتجيي ٚا١ذاف تؼٔيٖ  ٝتزثيت اس

سٗبٌٗ ٝ ٙب ٙعخٜزاٛي ثجت ُزدد

ٜٗظز آٗٞس١ ٟبي ديٜي ٗ ٝغئٓٞيت ٛ ٝوؼ ٗؼٖٔ در آيٜذٟ
اجت٘بع
5

ُزاٗي داؽت ٜٗبعجت ١ب  ٝايبٕ اهلل ١ب (١لت ٠دكبع ٗوذط -
ايبٕ ػشاداري ٗحزٕ ) .... ٝ

فٞرت جٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ
ؽذٟ

ثزپبيي ٘ٛبيؾِبٗ ٟت٘زًش (ًتبة ،ػٌظ ،پٞعتز ،دعتبٝرد١بي
6

داٛؼ آٗٞساٗ ٝ ٙؼّٔ٘ب )... ٝ ٙدر سٗي ٠ٜكزِٜ١ي ٜ١ ٝزي ٝرسؽي

فٞرت جٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ

٘ٛ ٝبيؼ آثبر جؾٜٞار١ ٟب  ٝاثتٌبرات ٞٗ ٝضٞػبت ٗزتجظ ثب

ؽذٟ

پزٝص٢ٗ ٟز  ٝدكبع ٗوذط
7

8

٘١بِٜ١ي ج٢ت ارعبّ پيبٕ ٝسيزٗ ،ذيزًْ اعتب ٝ ٙرؤعبي

فٞرت جٔغبتٗ ،قٞثّبت اهذإ

ٜٗبعن تبثغ اس عزين عبيتٞٓ ،ح كؾزد ،ٟثزٝؽٞر  ....ٝثٗ ٠ذارط

ؽذ...ٝ ٟ

تؾٌيْ جٔغبت ٗب١ب ٝ ٠ٛارائُ ٠شارػ ث ٠دثيز ؽٞراي پزٝص٢ٗ ٟز
تؾٌيْ جٔغبت ١لتِي  ٝپيِيزي ٛح ٟٞاعالع رعبٛي ثٗ ٠ؼّٔ٘بٙ

9

 ٝآٝيبء داٛؼ آٗٞسا ٙدرخقٞؿ عبٗبٛذ١ي ٛيزٝي اٛغبٛي،
ٝضؼيت ثجت ٛبٕ  ٝتٞجي ٠آئيٛ ٚبٗ١ ٠بي جذيذ ارعبٓي

فٞرت جٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ
ؽذ...ٝ ٟ
فٞرت جٔغبتٗ ،قّٞثبت اهذإ
ؽذ...ٝ ٟ

11

ًظش ضخع تاصدیذ کٌٌذُ اص ػولكشد کلی کاسگشٍُ

هطاّذات دس تاصدیذ هيذاًی

11

خالقيت ّا ٍ اتتكاسات غَست گشفتِ دس کاسگشٍُ

هطاّذات دس تاصدیذ هيذاًی

ج٘غ ثٜذي ًٔي ثبسديذ ًٜٜذٟ

ٛبٕ ٛ ٝبٕ خبٞٛادُي :

اٗضبء :
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نووى برگ ضواره :4
ارزیابی ػولكرد کارگروه تأیيذ صالحيّت آهوزش و پرورش ضهرستانهای استاى تهراى  -هنطقه............

ردیف

هقياض ارزیاب

1
2

هالك های ارزیابی

ػبٓي

تأیيذ غالحيّت ًيشٍّای خذیذاالًتػاب
یشسسی ػولكشد هذیشاى سٌَات گزضتِ دس تواهی
حَصُ ّا دس هذسسِ ٍ ًحَُ ػولكشد دس پشٍطُ هْش

3

تأیيذ غالحيّت ٍ ساهاًذّی سشایذاساى

4

تأیيذ غالحيّت گيشًذگاى تقذیشًاهِ پشٍطُ هْش

5

6
7

تطكيل خلسات هاّاًِ ٍ اسسال غَست خلسات تِ
دتيش ضَسا

ثغيبرخٞة

خٞة

هستنذات هوردنياز جهت
ٗتٞعظ

ضؼيق

ارزیابی
غَست خلسات ،هػَتّات اقذام ضذُ
غَست خلسات ،هػَتّات اقذام ضذُ
غَست خلسات ،هػَّتات اقذام ضذُ
ليست تقذیشضذگاى ٍ ّذایای
اختػاظ دادُ ضذُ
غَست خلسات ،هػَّتات اقذام ضذُ

ًظش ضخع تاصدیذ کٌٌذُ اص ػولكشد کلی کاسگشٍُ

هطاّذات دس تاصدیذ هيذاًی

خالقيت ّا ٍ اتتكاسات غَست گشفتِ دس کاسگشٍُ

هطاّذات دس تاصدیذ هيذاًی

ج٘غ ثٜذي ًٔي ثبسديذ ًٜٜذٟ

ٛبٕ ٛ ٝبٕ خبٞٛادُي :

اٗضبء :
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نووى برگ ضواره :5

ارزیابی ػولكردکارگروه نظارت و ارزیابی آهوزش و پرورش ضهرستانهای استاى تهراى  -هنطقه............
هقياض ارزیاب
ردیف
1

هالك های ارزیابی

ًظاست تش ثثت ًام داًص آهَصاى ٍ ًَآهَصاى تِ ٍیظُ پایِ دّن ٍ
چگًَگی ّذایت تحػيلی پایِ ًْن

ػبٓي

ثغيبر
خٞة

خٞة

ٗتٞعظ

ضؼيق

هستنذات هوردنياز جهت
ارزیابی

غَست خلسات ،هػَّتات اقذام ضذُ

2

ًظاست تش ًقل ٍ اًتقاالت

غَست خلسات ،هػَّتات اقذام ضذُ

3

ًظاست تش سػایت آئيي ًاهِ اًتػاب

غَست خلسات ،هػَّتات اقذام ضذُ

ًظاست تش غذٍس اتالؽ تشای کليِ کاسضٌاساى ٍ هذیشاى ٍ هؼاًٍاى

غَست خلسات ،هػَّتات اقذام ضذُ

4

تا  15هشداد هاُ

5

ًظاست تش اهَس غَست گشفتِ کويتِ ّا خْت اطالع اص اخشای تْيٌِ

6

تْيِّ ٍ تذٍیي تشًاهِ تاصدیذ اص هشاسن تاصگطایی هذاسع

7
8

استخشاج ًتایح تاصدیذ اص هشاسن تاصگطایی تَسط گشٍُ اسصیاب
تحليل فؼاليّت ّای پشٍطُ هْش  97دس دٍ تخص اداسات ٍ هذاسع ٍ

تشسسی هستٌذات هشتَطِ
تشسسی هستٌذات هشتَطِ

تٌظين ٍ اسائِ گضاسش آى تِ دتيشضَسای پشٍطُ هْش

9
11

تطكيل خلسات تَخيْی تشای هذیشاى هذاسع
ًظاست فشآیٌذی تشػولكشد هذاسع دس طَل تاتستاى تَسط ضَسای

ليست تقذیش ضذگاى ٍ ّذایای
اختػاظ دادُ ضذُ
غَستدلسات هشتَطِ
تشسسی هستٌذات هشتَطِ

پشٍطُ هْش هٌطقِ
ًظاست تش تحقق پَضص کاهل الصم التؼليواى دٍسُ اتتذایی تِ ٍیظُ

12

ًوًَِ تشًاهِ ٍ ليست تاصدیذ

تشاساع فشم ّای تذٍیي ضذُ هشتَط

ًحَُ تقذیش اص فؼاليّت ّای پشٍطُ هْش سال گزضتِ

11

غَست خلسات ،هػَّتات اقذام ضذُ

تشسسی هستٌذات هشتَطِ

تاصهاًذگاى ٍ تاسکيي تحػيل -پَضص حذاکثشی کَدکاى  5سالِ
دس پيص دتستاًی

13
14

ًظاست تش اهش غشتالگشی کَدکاى تذٍ ٍسٍد تِ ٍیظُ پایِ اٍّل

تشسسی هستٌذات هشتَطِ

ًظاست تش اهش غشتالگشی ساختاس قاهتی داًص آهَصاى ٍ اسخاع

تشسسی هستٌذات هشتَطِ

داًص آهَصاى داسای ًاٌّداسی ّای قاهتی تِ کاًَى ّای حشکات
اغالحی
آسية ضٌاسی پشٍصُ هْش سال قثل ٍ اسائِ پيطٌْاد ٍساّكاس خْت

15

16
17

غَستدلسات هشتَطِ

سفغ ًَاقع سال قثل

ًظش ضخع تاصدیذ کٌٌذُ اص ػولكشد کلی کاسگشٍُ

هطاّذات دس تاصدیذ هيذاًی

خالقيت ّا ٍ اتتكاسات غَست گشفتِ دس کاسگشٍُ

هطاّذات دس تاصدیذ هيذاًی

ج٘غ ثٜذي ًٔي ثبسديذ ًٜٜذٟ

ٛبٕ ٛ ٝبٕ خبٞٛادُي :

اٗضبء :
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نكته ههنّ  :ضش٣سي اػت دثيشخب ٦١پش٣ط٨ٝ ٥ش ٧ش ٢ٝغَ ٦پغ اص اخشاي ىشآي٢ذ پش٣ط٨ٝ ٥ش ،اي ٟ٤ٞ١ ٠ثشٓ سا
ثب ٞ٧يْشي ف٤ا ٘ٝاخشايي صيشپ٤ؿؾ تْٞي٘  ٣دس پبيبٝ ٟأ٤ٝسيت ث ٦دثيش ؿ٤ساي پش٣ط٨ٝ ٥ش اػتب( ٟدس ٍبٙت
ىبي٘ ) wordاسػبٗ ٞ١بيذ.

نووى برگ نظرسنجی ارتقاء سطح کيفی هفاد ضيوه ناهه هوراه با پيطنهادهای سازنذه  ،درج ابتكارات و خلّاقيّت ها

 -9نظرات و پيطنهادات:

 -2انتقادات:

 -3ابتكارات و خالقيت ها:
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