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 شهرداری شیراز

 گروه آمار و فناوری اطالعات

 معاونت ربانهم رزیی و توسعو سرماهی انسانی  9318گزارش عملکرد شص ماهه اول سال 
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 آغاز سخن

 

جریً ٌظام ُای ساخحَ دسث ةضر، در ىسیر پیضرفث و  هدرجِان اىروز، کالن صِرُا، ةَ عٍّان یکی از پیچید

حرکث خّد ةَ سّی جعانی ُيّاره ةا چانش ُای ةسیاری ىّاجَ اٌد. عتّر ىّفق از ایً چانش ُا جٍِا از طریق جدویً 

 ةرٌاىَ ُای ىٍسجو عهيی، ةّدجَ ریزی دكیق و ةركراری ٌظام اجرایی و ارزیاةی ىسحير اىکان پذیر ىی ةاصد.

ةرٌاىَ ُا،  ی عيهکرد واكعی در كانب گزارش دوره ای ىی جّاٌد در ارزیاةی و جعییً ٌلاط كّت و ضعفىسحٍد ساز

صِرداری  ىعاوٌث ةرٌاىَ ریزی و جّسعَ سرىایَ اٌساٌیٌلش ىؤثری ایفا ٌياید. ةر ایً اساس حّزه  ُا و پروژه ُا فعانیث

سازی و ىٍحضر ٌياید. اىید آن  ، ىسحٍدىضاةَ سال كتمرا  9312سال  اولصیراز ةرآن صد جا گزارش عيهکرد صش ىاَُ 

 داریو کَ ةا ٌظرات اٌدیضيٍداٌَ، ىا را در ةِتّد ىسحير عيهکرد آجی یاری ٌيایید.

الزم ىیداٌو ىراجب جلدیر و جضکر خّد را از ىدیران و کارصٍاساٌی کَ ةا دكث، عزم و اراده خّد در جحلق عيهکرد ىطهّب 

ی ٌلش ٌيّده اٌد، اةراز داصحَ و ةرای آٌان جّفیق روز افزون در خدىث ةَ ٌظام ىلدس و جِیَ گزارش حاضر ایفا

 احدیث ىسئهث دارم.حضرت جيِّری اسالىی و ىردم صریف صیراز را از درگاه 

 

 هحوذ علی راضی 

 ٍ تَسعِ سزهایِ اًساًی هعاٍى بزًاهِ ریشی                                              

 ضْزداری ضیزاس                                                          

 

 

  





 

 

 فًرسث مطالب

 صفحِ عٌَاى

  ةرهامى  و ةٌدجى دفحر

 1 اطالعات فواوری گروه آمار و

 7 گروه ةرهامى ریزی

 11 گروه ةٌدجى

  دفحر هٌسازی و جحٌل اداری

 02 گروه جضکیالت

 02 گروه ةًتٌد روصًا

 02 گروه ارزیاةی عملکرد

پژويش و مطالعات گروه  02 

  اداره کل سرمایى اهساهی

 02 اداره کارگزیوی

 20 اداره رفاه کارکوان

 27 اداره  ارزصیاةی و جٌاهمود سازی کارکوان

  سازمان فواوری اطالعات و  ارجتاطات

 42                                                                                حٌزه مدیریث ةرهامى ریزی و جٌسعى                                                                                              

 47 حٌزه زیر ساخث و صتکى و مرکز داده 

 22  معاوهث هرم افزار، يٌصمود سازی و اطالعات مکاهیحٌزه 

 22                                                                                                                                                                    معاوهث فوی ، پضحیتاهی و هظارت جصٌیری

 22 معاوهث مالی و اداری سازمان فاوا

 

 

 

 

 



 

              

 

 
 
 

 ًرسث جداولف

  

 صفحِ عٌَاى

 0 یجادضذُ در ٍبگاُ گزٍُ آهار ٍ اطالعاتاّای اًتخاب  ّا ٍ سیز فْزست فْزست  -1جذٍل ضوارُ 

 2 ّای ضْزداری ضیزاس تعذاد کاربزاى عوَهی ساهاًِ فزابز در حَسُ  -0جذٍل ضوارُ 

 4 یجادضذُ در ساهاًِ فزابزاّای  ّا، عٌاٍیي ٍ تعذاد گشارش تعذاد فزم  -0جذٍل ضوارُ 

 00 یًَآٍر ٍ پضٍّص یّايیبزتز یالولليیب جطٌَارُ يیدّویاس بِ ضذُ ارسال یپضٍّط آثار آهار  -2جذٍل ضوارُ 

 02 تعذاد داًطجَیاى تعْذی بز اساط تحصیالت ٍ ًَع پضٍّص  -4جذٍل ضوارُ 

 00 یًَآٍر ٍ پضٍّص یّايیبزتز یالولليیب جطٌَارُ يیدّویاس بِ ضذُ ارسال یپضٍّط آثار آهار  -2جذٍل ضوارُ 

 02 تعذاد داًطجَیاى تعْذی بز اساط تحصیالت ٍ ًَع پضٍّص  -7جذٍل ضوارُ 

 07 گشارش عولکزد کویتِ طزح طبقِ بٌذی هطاغل کارگزی  -2جذٍل ضوارُ 

 07 گشارش عولکزد اهَر کارگزاى حکوی  -9جذٍل ضوارُ 

 02 گشارش عولکزد اهَر کارهٌذاى رسوی ٍ پیواًی  -12جذٍل ضوارُ 

 09 گشارش عولکزد ٍاحذ کارهٌذاى قزاردادی  -11جذٍل ضوارُ 

 09 باسًطستگاى کارهٌذاىگشارش عولکزد اهَر   -10جذٍل ضوارُ 

 21 گشارش عولکزد ٍاحذ بایگاًی  -10جذٍل ضوارُ 

 21 گشارش عولکزد اهَر دبیزخاًِ  -12جذٍل ضوارُ 

 20 ٍام پزداختی صٌذٍق قزض الحسٌِ کارکٌاى گشارش  -14ضوارُ  جذٍل

 20 گشارش پزداخت کوک ّشیٌِ لَاسم التحزیز پزسٌل ٍ فزسًذاى آًْا  -12جذٍل ضوارُ 

 20 گشارش پاداش تحصیلی فزسًذاى هوتاس پزسٌل  -17جذٍل ضوارُ 

 20 ّذیِ تَلذ فزسًذاى پزسٌل  -12ضوارُ جذٍل 

 20 ضارص بي کارت پزسٌل  -19جذٍل ضوارُ 

 20 ّای صادر ضذُ بابت بیوِ خَدرٍ هعزفی ًاهِ  -02جذٍل ضوارُ 

 22 ّای صادر ضذُ بابت ّشیٌِ کفي ٍ دفي هعزفی ًاهِ  -01جذٍل ضوارُ 

 22 هقزری هاّیاًِ هعلَلیي )اس هحل صٌذٍق فزساًگاى( پزداخت  -00جذٍل ضوارُ 

 22 عولکزد صٌذٍق تاهیي ّشیٌِ ّای درهاًی کارکٌاى  -00جذٍل ضوارُ 

 22 ّذایای ٍاریش ضذُ بِ حساب جاًباساى بِ هٌاسبت رٍس جاًباس  -02جذٍل ضوارُ 

 24 خذهات کارت رفاّی  -04جذٍل ضوارُ 

 22 کارکٌاىلباط فزم   -02جذٍل ضوارُ 

 27 دٍرُ ّای آهَسضی بزگشار ضذُ بز اساط تقَین آهَسضی  -07جذٍل ضوارُ 



 

 

 صفحِ عٌَاى

 22 دٍرُ ّای آهَسضی هجاسی بزگشار ضذُ  -02جذٍل ضوارُ 

 42 عٌاٍیي بزٍضَرّای آهَسضی  -09جذٍل ضوارُ 

 42 ثبت اهتیاسات ارسضیابی هذکَر در سیستن اطالعات رایَرس  -02جذٍل ضوارُ 

 40 1092سال ًیوِ اٍل  در  هستوزّای  خالصِ ٍضعیت رًٍذ پیطزفت پزٍصُ  -01جذٍل ضوارُ 

 42 ریشی ٍ تَسعِ گشارش عولکزد حَسُ هذیزیت بزًاهِ   -00جذٍل ضوارُ 

 44 ّای آهَسضی بزگشار ضذُ در ساسهاى فاٍا تعذاد ٍ هذت دٍرُ  -00جذٍل ضوارُ 

 44 هجاسیدٍرُ ّای   -02جذٍل ضوارُ 

 44 هقایسِ دٍرُ ّای حضَری  -04جذٍل ضوارُ 

 42 هقایسِ دٍرُ ّای هجاسی   -02جذٍل ضوارُ 

 47 اّن فعالیت ّای حَسُ سیزساخت ٍ هزاکش دادُ   -07جذٍل ضوارُ 

 SOC 49هزکش عولیات اهٌیت   -02جذٍل ضوارُ 

 22 اّن فعالیت ّای حَسُ َّضوٌذساسی  -09جذٍل ضوارُ 

 22 هعاًٍت فٌی، پطتیباًی ٍ ًظارت تصَیزی  -22ضوارُ جذٍل 

 27 آهار فعالیت ّای اًجام ضذُ در حَسُ هزکش تواط هطتزیاى  -21جذٍل ضوارُ 

 22 عولکزد حَسُ قزارداد ّا  -20جذٍل ضوارُ 

 29 عولکزد حَسُ باسرگاًی  -20جذٍل ضوارُ 
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 اؼاللبت٥ٌب٦ضی آ٠بض ٦ ٘ط٨٦  -1

 تحٝیٛ ٦ ا٤تكبض اؼاللبت

 تس٦ی٣ ؾب٥ٜب٩٠ آ٠بضی ق٫ط قیطاظ ¶
قٔؼ قیؼاز ك قّاظث كضؿیث جٕؿؿْ جغكیُ ؿايّاٍْ آٍاری قٔؼ قیؼاز، ةا ٓغؼ در دؿحؼس هؼار دادف آٍار ك اظالؾات 

جؼیُ آٍار ك اظالؾات  ٓای ٍعحًك قٔؼ قیؼاز، گؼدآكری ك ارائْ گؼدیغق اؿث. ایُ ٍسَٕؾْ درةؼدارِغق ٌٍٔ قٔؼی در صٕزق
ٍكعنات ظتیؿی، زَؿیث ك ِیؼكی اِـاِی، إٍٓزش، ةٔغاقث ك درٍاف، قٔؼؿازی، لؼّٓگ، كرزش  ٓای ٍؼةٕط ةْ قاظل

 ةاقغ. ٍی َاؾی ك إٍر ظیؼیْ، آب ك ةؼؽ ك گاز، ارجتاظات، مّؿث ك ٍؿغف در یک ؿاؿ قَـیك گؼدقگؼی، جأٍیُ ازح
 

 :قس٨ ا٤دبٞاِسا٠بت 

 ٓای ظارج از قٔؼداری جٔیْ جوغیؼِاٍْ ةْ َٓؼاق ٓغیْ ةؼای جَاٍی راةعاف آٍاری ؿازٍاف -
 ةؼگؽاری زًـْ جوغیؼ از راةعیُ آٍاری -
ایساد کارةؼی زغیغ ةؼای ٓؼ کغاـ از از ظؼین ارؿاؿ ِاٍْ ك  1397آكری آٍار ك اظالؾات قٔؼ قیؼاز در ؿاؿ  زَؽ -

َِایّغگاف ٓای داظى قٔؼداری ك ٓؼ یک از ادارات ظارج از قٔؼداری ك كركد اظالؾات ةْ ؿاٍاِْ لؼاةؼ از ظؼین  صٕزق
 ك ارؿاؿ آف اظالؾات ةْ صٕزق آٍار. آٍاری

قاِؽدق لنى قاٍى: ؿؼزٍیُ ك  در 1397ی ك جضًیى اظالؾات ك جغكیُ كیؼایف اكؿ ؿايّاٍْ قٔؼ قیؼاز در ؿاؿ آكر زَؽ -
، زَؿیث ك ِیؼكی اِـاِی، ٍغیؼیث قٔؼی، کكاكرزی ك قیالت، مّؿث ك ٍؿغف، ِمث ك گاز، آب ك ةؼؽ، ؿاظحَاف ك كٕٓا آب

یُ ازحَاؾی، جأٍٍايی، هضایی ك ِیؼكی اِحؼاٍی، ةٔؽیـحی ك  ك ارجتاظات، ةازارٓای كِوى صَىٍـکُ، ةازرگاِی ك ٓحًغاری، 
 إٍٓزش، ةٔغاقث ك درٍاف، لؼّٓگ، كرزش ك گؼدقگؼی

 

 یطاظق ی٘عاضـ ل١ٕٝطز ق٫طزاض ی٣تس٦ ¶

ٓای ظغٍحگؽار قٔؼداری قیؼاز، ةؼصـب  جغكیُ گؽارش ؾًَکؼد قٔؼداری قیؼاز ةا ٓغؼ ارائْ ؾًَکؼد ازؼایی زیؼٍسَٕؾْ
ظٕرکًی درةؼدارِغق  اؿث. ایُ کحاب ةْ قغق اِساـٓای زغاگاِْ  ةّغی ؿاظحار ؿازٍاِی قٔؼداری، در هايب لنى ظتوْ

ك جؼالیک، ظغٍات قٔؼی، ایَّی ك ٍغیؼیث ةضؼاف،  كِوى َىص، ٕ ازحَاؾیکارکؼدٓای اؿاؿی قٔؼداری اززًَْ لؼّٓگی
 ةاقغ. ی قٔؼی، ٍغیؼیث ٍّاةؽ ك إٍر پكحیتاِی ٍیٕٓقَّغ ؿازقٔؼؿازی ك ٍؿَاری، ؾَؼاف، جٕؿؿْ ٍغیؼیث ك 

 
 :قس٨ ا٤دبٞاِسا٠بت 

قٔؼداری قیؼاز از ظؼین ارؿاؿ ِاٍْ ك ٍؼازؿْ ةْ ؿایث لؼاةؼ ایُ ٍغیؼیث ةْ  1397آكری آٍار ك اظالؾات ؿاؿ  زَؽ -
 قٔؼداری صٕزق ٓای ٍعحًك

در ِٕزدق لنى قاٍى  1397آكری ك جضًیى اظالؾات ك جغكیُ كیؼایف اكؿ ؿايّاٍْ ؾًَکؼد قٔؼداری قیؼاز در ؿاؿ  زَؽ -
ٍؿاكِث  ریؽی ك جٕؿؿْ ؿؼٍایْ اِـاِی، ی ك اهحنادی، ٍؿاكِث ظغٍات قٔؼی، ٍؿاكِث ةؼِاٍْصٕزق قٔؼدار، ٍؿاكِث ٍاي

ك جؼالیک، ٍؿاكِث لّی ك ؾَؼاِی، ٍؿاكِث قٔؼؿازی ك ٍؿَاری، ؿازٍاف لؼّٓگی ازحَاؾی ك كرزقی ك ٍّاظن  كِوى صَى
 گاِْ قٔؼداری یازدق

 زٌتط ثط٤ب٩٠ ٦ ث٧زخ٩



 
 

9318گزارش عملکرد شش ماه اول سال   
 

2 
 

 

 
 ك ارؿاؿ ةْ چاپعاِْ 1397ؿاؿ  گؽارش ؾًَکؼد قٔؼداری درجغكیُ ك كیؼایف ِٔایی  -
مٕرت ٍآیاِْ ك پؼدازش اظالؾات زٔث ارؿاؿ ةْ  ٓای ؿاظحَاِی از ؿاٍاِْ ؿؼا ةْ دریالث ةاِک اظالؾاجی پؼكاِْ -

 اؿحاِغاری لارس، ةاِک ٍؼکؽی، ادارق درآٍغ ك ٍؿاكِث ٍايی ك اهحنادی قٔؼداری
 زٔث ارائْ ةْ ادارق إٍر ٍايیاجی. 97در ؿاؿ  قمادرقغی ؿاظحَاِی ك پایاف کارٓای ٓا پؼكاِْجٔیْ گؽارش آٍار -
ٓای ؿاظحَاِی ةْ جمکیک ٍّاظن  گٕیی ةْ ٓؼگِْٕ درظٕاؿث اظالؾات ك جٔیْ ك ارائْ گؽارش در زٍیّْ مغكر پؼكاِْ پاؿط -

 ٓای قٔؼداری گاِْ ك ٍغیؼیث ٓا، ٍّاظن یازدق ٓا، ؿازٍاف جَاٍی ٍؿاكِث قٔؼداری، ٍاق، ؿاؿ ك ِٕع پؼكاِْ ةْ
 

 ق٫طزاضی 98 ٦ ز٦ٞ ٘عاضـ ل١ٕٝطز ؾ٩ ٠ب٪٩ ا٦ٚ ¶
ٓای  ك درج گؽارش ةا جٕزْ ةْ ٍنٕةْ قٕرای اؿالٍی قٔؼ در ظنٕص راق اِغازی ؿاٍاِْ قمالیث قٔؼداری قیؼاز

جَاٍی  ازپایاف ٓؼ لنى جٕؿط گؼكق آٍار ك اظالؾات در ، دادق ٓای ٍٕرد ِیاز لنًی ؾًَکؼد قٔؼداری در ایُ ؿاٍاِْ

ةّغی ك ةنٕرت ايکحؼكِیکی ك در ؿاٍاِْ ٍػکٕر ةْ آدرس  دریالث، زَؽ ٓای زیؼ ٍسَٕؾْ قٔؼداری صٕزق

Shaffaf.shiraz.ir  یالثاِحكار.  

 
 

 ٦ث٧زخ٩ ثط٤ب٦٩٠ثٙب٨ زٌتط  ¶
ةا جٕزْ ةْ جقییؼ پٕرجاؿ قٔؼداری، 

ِیؽ جٕؿط  كةٕدزْ ةؼِاٍْپُؼجاؿ دلحؼ 
یث ایُ ؿا كب ٍـئٕؿکارقّاس 

ك آظؼیُ اظتار،  ركز ةْگؼكق 
دؿحاكردٓا ك اِحكارات دلحؼ 

 مٕرت ةْدر ایُ پُؼجاؿ  كةٕدزْ ةؼِاٍْ
 گیؼد. یٍٍـحَؼ هؼار 

 

 

 
 ٦ث٧زخ٩ ثط٤ب٩٠زٌتط  ٘ب٨ ٦ة 

 
 ی مٕرت پػیؼلحْ اؿث:آكر لُی ؿایث گؼكق آٍار ك ركزرؿاِ ةْٓای زیؼ در زٔث  یثلؿايَٓچّیُ 

 ركزآكری كةگاق گؼكق آٍار در پُؼجاؿ زغیغ قٔؼداری قیؼاز اظالؾات جٕؿط کارةؼاف رایاِْ زٔث ةِْؼارت ةؼ كركد  -
 مٕرت ٍـحَؼ ركزرؿاِی ك درج ظتؼ ةْ ةْ -
آٍاری ك ٍعايؿات ٍٕضٕؾی اِساـ قغق در ٓای ؾًَکؼد ك ؿايّاٍْ  ٓای گؽارش ٓای ايکحؼكِیکی کحاب ةارگػاری ِـعْ -

 كةـایث
 إٍٓزقی ٍعحًك قیٕق ةارگػاری اظالؾات در ؿاٍاِْ زاٍؽ آٍاری لؼاةؼةارگػاری لیًٌ ٓای  -
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 ركزرؿاِی اظالؾات ٍؼةٕط ةْ دریچْ ك زیؼ دریچْ ٍؼةٕظْ ةْ قؼح زغكؿ زیؼ: ةْ -

 
 یدبزقس٨ زض ٦ثٙب٨ ٘ط٨٦ آ٠بض ٦ اؼاللبتا٪بی ا٤تربة  ٪ب ٦ ظیط ٫ٌطؾت ٫ٌطؾت  -٨1 ق١بض خس٦ٚ

 ظیط ٫ٌطؾت ا٤تربة ٫ٌطؾت ا٤تربة

 ٠مطٌی ح٧ظ٨

یط٠د٧١ل٩ظی ٪ب ٘ط٦٨٦  ث٧زخ٠٩مطٌی زٌتط ثط٤ب٩٠ ٦   

٪ب ا٪ساي ٦ ٌمبٜیت  

ث٧زخ٩قطح ٦ـبیً زٌتط ثط٤ب٩٠ ٦   

 ٧١٤زاض ؾبظ٠ب٤ی

 آ٠بض٤ب٩٠
1395تب  1390ی آ٠بضی ق٫ط قیطاظ اظ ؾبٚ ٪ب ؾب٥ٜب٩٠  

1395تب  1390ی ل١ٕٝطز ق٫طزاضی قیطاظ اظ ؾبٚ ٪ب ٘عاضـ  

 ا٤تكبضات
ی ق٫ط قیطاظث٥سی ٠ؽبٜمبتی ؾ٧از ٦ ٠ح٩ٝ ٪ب ؼطح  

ا٠ب٣ٔ ٦ضظقی، ٌط٪٥ٙؿطا،...(ذس٠بت )٠ؽبٜمبت ٤یبظؾ٥دی ت٧ظیك   

 خ١میت ق٫ط قیطاظ
1335ؾطق١بضی   

1396اٜی  1385زا٧ٝ٤ز ٌبیٛ خ١میت   

٘ب٩٤ ق٫طزاضی خ١میت ث٩ تٍٕیٓ ٥٠بؼُ یبظز٨  

 ٍأظػ: گؼكق آٍار ك لّاكری اظالؾات قٔؼداری قیؼاز

 

 ق٫طزاضی قیطاظ 1(M.I.Sؾیؿتٟ اؼاللبت ٠سیطیت ) ¶
ؿازی ِؼاـ زاٍؽ اظالؾات ٍغیؼیث  ، اهغاـ ةْ پیادقةٔتٕد کیمیث ك کَیث اظالؾات ك ِضٕق ٍغیؼیث ایُ اظالؾاتةا ٓغؼ 

(M.I.S) ٓای  ؿازی ارجتاظات ك گؽارش ةٔیّْ، رؿاِی ٓای اظالع ةٔتٕد ِؼاـیالحْ زٔث  کْ ركقی ٍّؼٌ ك ؿازٍاف گؼدیغ
ریؽی ك  گیؼی، ةؼِاٍْ ؿازی جنَیٌ ةٔیّْ، كری ك کآف جكؼیمات اداری الؽایف ةٔؼق ،ٓا ٍسؼیاف ك ةازظٕرد اظالؾاجی آف

ٍٕهؽ  ةاقغ. در ایُ ؿیـحٌ، اظالؾات ضؼكری قٔؼداری در هايب یک ةاِک اظالؾات یکپارچْ، ةْ اظالؾات، ٍی کّحؼؿ
گیؼد. ةا  گیؼِغگاف در قٔؼداری هؼار ٍی در اظحیار ٍغیؼاف ك جنَیٌكجضًیى،  قغق ك پؾ از جسؽیْ ةّغی آكری ك ظتوْ زَؽ

ٓای کارةؼاف  الؽار ةؼ ركی رایاِْ الؽار جضث قتکْ اؿث، يػا ِیازی ةْ ِنب ِؼـ الؽار لؼاةؼ یک ِؼـ جٕزْ ةْ ایّکْ ِؼـ
ك  (VPN) 2ظنٕمی ٍسازیكؿیًْ قتکْ داظًی ك یا قتکْ  الؽار در دك ةـحؼ ایّحؼاِث ةْ ةاقغ. دؿحؼؿی ةْ ایُ ِؼـ َِی

 ةاقغ. ( ٍوغكر ٍیHttp://moba.shiraz.irایّحؼِث )ةْ ِكاِی: 
 
 

 ثطزاضی  ٌطای٥س ٥ٔتطٚ پط٦غ٨ زض ؾب٠ب٩٤ ٌطاثط  ؼطاحی ، اخطا ٦ ث٫ط٨  ¶
 

ٍّؼٕر  ةْ( )یک دیاگؼاـ ERD) 3ِٔاد ؿازی  لؼآیّغ کّحؼؿ پؼكژق قٔؼداری قاٍى: رؿٌ َِٕدار ارجتاط جضًیى ؿیـحٌ ك پیادق
 : اهغاٍات زیؼ اؿث ٍكعل َِٕدف ارجتاط ةیُ ازؽاء ؿازٍاف ك ٍكعل َِٕدف اهالـ اظالؾاجی( ازؼای ایُ لؼایّغ قاٍى

ٍّؼٕر اٍکاف كركد ةْ   ٓای ٍؼةٕظْ زٔث كركد اظالؾات، جؿؼیك کارةؼاف ؿیـحٌ، اِحـاب پـث ك رٍؽ ةْ ظؼاصی لؼـ
إٍٓزقی  يٕح لكؼدقلٔؼؿث اِحعاب)ٍّٕ(،  ةؼگؽاری ؿْ زًـْ إٍٓزقی، جٔیْ الؽار، ؿاظحُ گؽارش، داقتٕرد ٍغیؼیحی ك  ِؼـ
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گیؼی  ٓای قٔؼداری قیؼاز ةْ کارةؼاف، جٔیْ گؽارقات ٍٕرد ِیاز ٍغیؼیحی، إٍٓزش گؽارش ِضٕق كركد درمغ پیكؼلث پؼكژق
 ةْ ٍغیؼاف، ك پكحیتاِی جًمّی ك ٍکاِیؽق از راق دكر کارةؼاف

 
 

٪بی اخطایی ق٫ط قیطاظ خ٫ت زضج زض  اضی  ٌطای٥س خ١ك آ٦ضی اؼاللبت زؾتٙب٨ثطز ؼطاحی، اخطا ٦ ث٫ط٨ ¶

 ؾب٥ٜب٩٠ آ٠بضی 
( ERD) 4ِٔاد ؿازی  لؼآیّغ زَؽ آكری اظالؾات ؿايّاٍْ قٔؼ قیؼاز قاٍى: رؿٌ َِٕدار ارجتاط جضًیى ؿیـحٌ ك پیادق

ٍّؼٕر ٍكعل َِٕدف ارجتاط ةیُ ازؽاء ؿازٍاف ك ٍكعل َِٕدف اهالـ اظالؾاجی(، ةؼرؿی ٍیغاِی صٕزق  )یک دیاگؼاـ ةْ
دؿحگاق ازؼایی(، ٍناصتْ صضٕری ةا َِایّغگاف آٍاری صٕزق ٓای ٍػکٕر، جٔیْ لؼـ ٓای  43ٓای كركد کّّغق اظالؾات )

ةا يضاظ کؼدف جقییؼات لؼـ ٓای اظالؾاجی، ظؼاصی لؼـ ٓای ٍػکٕر  اكيیْ اظالؾات، ِٔایی کؼدف لؼـ ٓای كركد اظالؾات
در ؿاٍاِْ لؼاةؼ، ایساد دؿحؼؿی کارةؼی ةْ َِایّغگاف آٍاری صٕزق ٓا، جٔیْ ؿی دی إٍٓزقی ِضٕق كركد اظالؾات در 

ةْ َٓکاراف زٔث درج  ؿاٍاِْ ك پكحیتاِی جًمّی ك ٍکاِیؽق از راق دكر کارةؼاف، ؿاظث گؽارقات ك اؿحعؼاج اظالؾات ك ارائْ
 در ؿايّاٍْ قٔؼ قیؼاز   

 

 ٪بی ق٫طزاضی قیطاظ تمساز ٔبضثطا٢ ل٠٧١ی ؾب٠ب٩٤ ٌطاثط زض ح٧ظ٨  -٨2 ق١بض خس٦ٚ

 ٪ب / ٦احس٪بی ؾبظ٠ب٤ی ح٧ظ٨
 پؿت

 ٦ض٦ز اؼاللبت

 پؿت

 تبئیس ٥٥ٔس٨ اؼاللبت

 پؿت

٘یطی ٦ ٘عاضـ  ٘عاضـ

 ثی٥ی

 1 0 11 ازاض٨ ٠سیطیت ثحطا٢

 11 11 67 ٘ب٩٤ ق٫طزاضی یبظز٥٠٨بؼُ 

 20 15 118 ٪ب ؾبظ٠ب٢

 7 7 49 ٪ب ٠مب٤٦ت

 1 1 6 ق٫طزاض ٦ ٠كب٦ضی٣

 1 0 45 ا١ٜٝٛ ازاض٨ ٔٛ اضتجبؼبت ٦ ا٧٠ض ثی٣

 0 0 43 زؾتٙب٪٫بی اخطایی ذبضج اظ ق٫طزاضی

 41 33 339 ٠د٧١ق

 ٍأظػ: گؼكق آٍار ك لّاكری اظالؾات قٔؼداری قیؼاز
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 یدبزقس٨ زض ؾب٠ب٩٤ ٌطاثطا٪بی  ٪ب، ل٥ب٦ی٣ ٦ تمساز ٘عاضـ تمساز ٌطٞ  -٨3 ق١بض خس٦ٚ

٪ب / ٦احس٪بی ؾبظ٠ب٤ی ح٧ظ٨ قس٨ ٪بی ؼطاحی ٌطٞ   تمساز ٘عاضـ 

 0 350 زؾتٙب٪٫بی اخطایی ق٫ط
ا١ٜٝٛ ی٣ازاض٨ ٔٛ اضتجبؼبت ٦ ا٧٠ض ث  8 15 

٪ب ؾبظ٠ب٢  33 104 
٪ب ٠مب٤٦ت  16 47 

 4 5 ازاض٨ ٠سیطیت ثحطا٢
ی٘ب٩٤ ق٫طزاض یبظز٨ ٥٠بؼُ  12 50 

یق٫طزاض ی٧٠ت٧ض تد٫یعات  2 0 
(یل١طا٤ ی٪ب )پط٦غ٨ یق٫طزاض ٪بی ح٧ظ٨  2 10 

 230 423 ٠د٧١ق

 ٍأظػ: گؼكق آٍار ك لّاكری اظالؾات قٔؼداری قیؼاز
 

 5(OI)ؾب٠ب٩٤ ٪٧ـ ؾبظ٠ب٤ی  ¶
جٕاِایی ذّٓی ؿازٍاف ك جَؼکؽ ایُ جٕاِایی در ٕٓش ؿازٍاِی ةْ اؿحؿغاد ك ػؼلیث یک ؿازٍاف در صؼکث ةعكیغف ةْ 

ةاِی  ؿازی، جضًیى، کّحؼؿ ك دیغق از ةٔیّْ اِغ ؾتارتآغاؼ ٕٓش ؿازٍاِی  .قٕد زٔث جضون رؿايث ؿازٍاِی گمحْ ٍی
 ٓای جٕاف ةْ ایساد دیغ، ٍغیؼیث ك جضًیى ؾًَکؼد ك ارائْ گؽارش ؾًَیات ك لؼآیّغٓا. اززًَْ کارکؼدٓای ٕٓش ؿازٍاِی ٍی

ریؽی  یار ةؼای کّحؼؿ كضؿیث ٍٕزٕد ك ةؼِاٍْ ٓای جنَیٌ ٓؼ ؿازٍاف کارآٍغ، ِیاز ةْ ؿاٍاِْ دركاهؽ ای اقارق کؼد. يضؼْ
ٓای کًیغی را رمغ ك اظالؾات الزـ را پیؼإٍف كضؿیث ٍٕزٕد  جٕاف قاظل ٓایی، ٍی آیّغق دارد. ةا کَک چّیُ ؿاٍاِْ

گیؼِغگاف در  در اظحیار ٍغیؼاف ك جنَیٌ ردٓای اظالؾاجی ةا دؿحؼؿی ٍكعلیث ِحایر در هايب داقتٕدرِٔادریالث َِٕد. 
 از: اِغ ؾتارتؿازی ٕٓش ؿازٍاِی در ٍسَٕؾْ قٔؼداری قیؼاز  ٍؼاصى کًی پیادق گیؼد. قٔؼداری هؼار ٍی

 یاز( قّاؿایی اظالؾات ٕٓقَّغ ك کًیغی ٍٕرد1ِ) 

 ٕزٕدٓا از ٍّاةؽ اظالؾاجی ٍ آكری دادق ( اؿحعؼاج ك زَؽ2) 

 ٓا ٓا در اِتار دادق ( ٍحَؼکؽ کؼدف ك ؿاٍاِغٓی دادق3) 

 ؿازی اةؽار جضًیًی ٍّاؿب ك ؿاظث داقتٕردٓای ٍغیؼیحی ( لؼا4ٌٓ) 
آكری، جغكیُ ك زٔث اؿحمادق در ؿاٍاِْ  ٓای کًیغی ؾًَکؼد جٕؿط کارقّاؿاف ایُ صٕزق زَؽ در گاـ ِعـث، قاظل

ٓای  جٕاف ةْ ٍؼجتط ؿاظحُ قاظل ٍی قغق اِساـاِغ. اززًَْ دیگؼ اهغاٍات  قغق ٓای ٍكعل جّؼیٌ ٕٓش جساری در هايب
( قٔؼداری اقارق َِٕد کْ جٕؿط کارقّاؿاف گؼكق آٍار ك 1402-1398) ؿايْ 5ايػکؼ ةْ ةؼِاٍْ  قغق لٕؽ کًیغی جغكیُ

 اظالؾات مٕرت پػیؼلحْ اؿث.
ؿازی ِؼاـ زاٍؽ آٍاری قٔؼ قیؼاز، لاز قّاؿایی اهالـ آٍاری ٍٕزٕد در قٔؼداری جٕؿط  یادقپَٓچّیُ در راؿحای 

اكيیُ صٕزق اهالـ آٍاری ٍؿاكِث ٍايی ك اهحنادی در صاؿ  ؾّٕاف ةْی اظالؾات آفاز ك آكر لُکارقّاؿاف گؼكق آٍار ك 
ِعـث ؿاؿ زًـات ٍحؿغدی ةا َٓکاراف ٍضحؼـ ایُ صٕزق ةؼگؽار ك اهالـ آٍاری ایُ صٕزق  ٍآْ قفاؿحعؼاج اؿث کْ در 

ز ایُ یإٍردِٓای دریالث اظالؾات ك داقتٕردٓای ٍغیؼیحی  در صاؿ اؿحعؼاج اؿث جا پؾ از اؿحعؼاج اهالـ آٍاری لؼـ
صٕزق ِیؽ ایساد قغق ك ةا رؾایث ؿعٕح دؿحؼؿی ك صمغ ٍضؼٍاِگی در اظحیار ٍغیؼاف ارقغ ٍسَٕؾْ ك اؾضاء ٍضحؼـ قٕرای 
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جا صنٕؿ کاٍى ِؼاـ زاٍؽ آٍاری جا پایاف ؿاؿ اِساـ ظٕآغ  ٓا صٕزقاهالـ آٍاری ؿایؼ  اؿحعؼاج اؿالٍی قٔؼ هؼار گیؼد.
 قغ.

ی ِؼـ الؽار ٕٓش ؿازٍاِی جتًٕ ةْ کارقّاؿاف گؼكق آٍار ارائْ ك دؿحؼؿی ٍضغكد ةْ در ایُ راؿحا، دكرق إٍٓزش ٍوغٍاج
ٍّؼٕر ایساد ك ٍغیؼیث داقتٕردٓای ٍغیؼیحی در صٕزق ٍؿاكِث ةؼِاٍْ ریؽی ك جٕؿؿْ ؿؼٍایْ اِـاِی ایساد گؼدیغ. در لاز 

ساد ةـحؼ كاکكی اظالؾات از ؿاٍاِْ ِعـث، پؾ از قّاؿایی اهالـ آٍاری ٍٕرد ِیاز صٕزق ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی ك ای
 ٍغیؼیث ٍّاةؽ اِـاِی رایٕرز، داقتٕردٓای ٍغیؼیحی ٍغ ِؼؼ ظؼاصی ك ازؼا قغ. 

 

 ای٧ٍ٥٘طاٌیٓ ¶ 
 ٓای دادق اِـاف ذُٓ کْ اؿحغالؿ ایُ ةا. اؿث دیغاری مٕرت ةْ اظالؾات ی ارائْ ٓای ركش از ایّمٕرگؼالیک، یکی 

 از ةـیاری در ای گـحؼدق کارةؼد ایّمٕگؼالیک اٍؼكزق کّغ؛ ٍی ذظیؼق ك درؾ ٍحّی ٓای دادق از جؼ ؿؼیؽ ك ةٔحؼ را جنٕیؼی
 ؿادق ك ؿؼیؽ ارائْ ٓا آف ٓغؼ کْ  ٓـحّغ ٓا دادق ك اظالؾات جنٕیؼی َِایكگؼاف ٓا در كاهؽ ایّمٕگؼالیک .داراؿث ٓا زٍیّْ

 .اؿث پیچیغق اظالؾات
 

 
 

ٓای  گیؼی از ّٓؼ ةنؼی ؿازی اظالؾات، دكرق إٍٓزقی ایّمٕگؼالیک ةا ٓغؼ آقّایی ةا امٕؿ ك ركش ةْ ٍّؼٕر ةٔؼق
 اؿحاِغارد ةؼگؽار گؼدیغ. در صاؿ صاضؼ، ایُ پؼكژق در لاز ٍعايؿات ك ِیازؿّسی هؼار دارد. 
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ضیعی ثط٤ب٩٠٘ط٨٦  -2  

 ل٥ب٦ی٣ ٌمبٜیت٫ب :

 قٔؼداری قیؼاز ) ٍتحّی ةؼ چكٌ اِغاز جٕؿؿْ ةیـث ؿايْ (جغكیُ ةؼِاٍْ رآتؼدی قٔؼ ك  -
 (  1398  -1402پّسـايْ قٔؼداری قیؼاز )  جغكیُ ةؼِاٍْ ؾًَیاجی -

 (                                                             PMISاؿحوؼار ِؼـ الؽار کّحؼؿ پؼكژق )  -

 

 ت٫ی٩ ؾ٥س چكٟ ا٤ساظ ت٧ؾم٩ ثیؿت ؾب٩ٜ ق٫ط ٠ّسؼ قیطاظ   ¶

دؿحیاةی ةْ جٕالن زَؿی پیؼإٍف جؿییُ دهین زایگاق قٔؼ ٍوغس قیؼاز در ؿعش ًٍی ك زٔاِی در چارچٕب ارزقٔای  ٪سي:

زَؿی ك ٍحکی ةؼ هاةًیث ٓای اهحنادی، لؼّٓگی، ازحَاؾی، کايتغی، زیـث ٍضیعی ك ... در هايب جّؼیٌ یک ؿّغ رؿَی از 

 ظؼین ٍكارکث جَاٍی ذیّمؿاف قٔؼ قیؼاز 

ریؽی ك جٕؿؿْ اؿحاِغاری ك دؿحٕرايؿَى جٔیْ، ازؼا ك پایف ةؼِاٍْ ؾًَیات ِٕؿازی ك  ٍنٕةْ قٕرای ةؼِاٍْ :ؾ٥س ثبال زؾت

 ؾًَیاجی قٔؼ ك قٔؼداری ( اةالفی از ؿازٍاف قٔؼداری ٓا ك دٓیاریٔای کكٕر –ؾَؼاف امالصات قٔؼ ) ةؼِاٍْ رآتؼدی 

 

 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ : )ز٦ض٨ خبضی(
اٍکاف ؿّسی ك جؿییُ ٍضٕرٓای رآتؼدی در جغكیُ ةؼِاٍْ ةا صضٕر کًیْ اؾضای جیٌ ٍغیؼیث جكکیى زًـْ ةا ٍٕضٕع  -

 ةؼِاٍْ .

جكکیى زًـْ در ؿعش اؾضای جیٌ ٍغیؼیث ك ِؼارت جغكیُ ةؼِاٍْ رآتؼدی ةا اؾضای جیٌ دةیؼظاِْ ةؼِاٍْ ةْ ٍّؼٕر ةؼرؿی  -
 ؾٕاٍى پیكّٔادی ٍكاكر ك جأدیؼ گػار در آغاؼ کالف ةؼِاٍْ.

 رؿی ؾٕاٍى پیكّٔادی ٍكاكر ك ایساد َٓآّگی لیَاةیُ ٍكاكر ك جیٌ ٍغیؼیث. ةؼ -

 الزـ ةْ یادآكری اؿث ٍكاكر در صاؿ جغكیُ ةؼِاٍْ رآتؼدی قٔؼ ك قٔؼداری ٍی ةاقغ.   -

 . 3/2/98جنٕیب ةیاِیْ چكٌ اِغاز در کَیـیٕف ةٕدزْ قٕرای اؿالٍی قٔؼ در جاریط  -

 در مضُ ؾًّی قٕرا. 11/2/98جنٕیب الیضْ ةیاِیْ چكٌ اِغاز ِٔایی ةؼِاٍْ رآتؼدی قٔؼ ك قٔؼداری در جاریط   -

 

 ٍّؼٕر جکَیى لؼآیّغ ٓا در قؼح ظغٍات جؿؼیك قغق جٕؿط دةیؼظاِْ ةؼِاٍْ رآتؼدی. جكکیى ؿْ کارگاق ةْ

 ٪بی ت٫ی٩ ثط٤ب٩٠ ضا٪جطزی ق٫ط :قس٨ زض ٔبض٘ب٧٠٨ظ٧لبت ؼطح

ةؼگؽاری کارگاق ؿیؽدٌٓ : ةْ ٍّؼٕر ةؼرؿی ٍغؿ دؿحیاةی ةْ آغاؼ کالف ةؼِاٍْ ةا صضٕر َِایّغگاف ٍضحؼـ قٕرای اؿالٍی  -
قٔؼ قیؼاز در ؿحاد ةؼِاٍْ. َٓچّیُ ٍضاٍیُ، آغاؼ ك رآتؼدٓای پیكّٔادی ٍكاكر ٍٕرد جٕالن ضَّی هؼار گؼلث.) 

 ( 98اردیتٔكث ٍاق 
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 ٍّؼٕر ةؼرؿی زغاكؿ جّؼیَی ٍكاكر از چكٌ اِغاز جا رآتؼد . ةؼگؽاری کارگاق چٔاردٌٓ : ةْ -

 ةؼگؽاری کارگاق پاِؽدٌٓ :  ةْ ٍّؼٕر ةؼرؿی اٍکاف ؿّسی ) ِواط هٕت، ضؿك، لؼمث ك جٔغیغ در دؿحیاةی ةْ آغاؼ ( -

 

 (  1398  -1402پ٥دؿب٩ٜ ق٫طزاضی قیطاظ )  تس٦ی٣ ثط٤ب٩٠ ل١ٝیبتی ¶ 

جؼزَْ پیكّٔادٓای اؿّاد لؼا دؿث جٕؿؿْ قٔؼی ك َٓآّگ کؼدف کًیْ اهغاٍات ؿازٍاِی ةْ ٍّؼٕر اجناؿ  ٪سي:

 ٓای ةًّغ ٍغت جٕؿؿْ قٔؼ ةْ ةؼِاٍْ ٍايی قٔؼداری )ةٕدزْ ؿاالِْ( ةؼِاٍْ

ی دؿحٕرايؿَى ٓای اةالفی كزارت کكٕر، ٍنٕةات قٕرای اؿالٍی قٔؼ قیؼاز، ةعكّاٍْ ٓای قٕرا ؾ٥س ثبال زؾت:

 ؾايی اظالع رؿاِی، دؿحٕرايؿَى ٓای اةالفی ؿازٍاف ةؼِاٍْ ك ةٕدزْ، ٍعايؿات جٕؿؿْ قٔؼی

  

 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ :
 ( 1398-1402ةؼرؿی آغاؼ کَی ك قاظنٔای ؿّسف ةؼِاٍْ رآتؼدی ؾًَیاجی قٔؼداری قیؼاز )  -

قٔؼی، ظغٍات ٍغیؼیث، ظغٍات جكکیى زًـات کارقّاؿی ةا صٕزق ٓای صَى كِوى، قٔؼؿازی ك ٍؿَاری، ظغٍات  -
 ازحَاؾی ك اهحنادی. -لؼّٓگی 

 جكکیى زًـات کارقّاؿی در دةیؼظاِْ ٓای کَیـیِٕٔای ؾَؼاف ك صَى ك ِوى ، قٔؼؿازی ك ٍؿَاری، ظغٍات قٔؼی -

 دؿحٕرايؿَى آییُ ِاٍْ ازؼایی از صٕزق ٓای ٍؼةٕظْ 11ك  10ةؼرؿی جکَیى لؼٍٔای  -

 

 

 ( PMIS)   اؾتّطاض ؾیؿتٟ یٕپبضچ٩ اؼاللبت ٠سیطیت ٦ ٥ٔتطٚ پط٦غ٨  ¶

ؿازی ك ایساد ك ةؼهؼاری یک ؿیـحٌ زاٍؽ ارائْ گؽارش ٓای ؿًـًْ ٍؼاجتی ك َٓچّیُ یکپارچْ ٪سي:

ٓا اؿث کْ ٍغیؼاف قٔؼداری را در ؿعٕح ٍعحًك از كضؿیث ؾًَکؼد لیؽیکی، اؿحاِغاردؿازی ؿاظحار اظالؾاجی پؼكژق

ٓای  ٓای ؿحادی، ٍّاظن ك ؿازٍاف ٓای ٍنٕب در كاصغٓای ٍعحًك ؿازٍاِی قٔؼداری )ٍؿاكِث ك ریايی پؼكژق زٍاِی

كاةـحْ( آگاق ؿاظحْ ك كاةـحگی اظالؾات پؼكژق ٓا ةْ الؼاد را صػؼ ظٕآغ کؼد. ٌٓ چّیُ ةا اؿحمادق از ایُ ؿاٍاِْ، 

ٍّاةؽ در ؿعٕح ٍعحًك ؾًَیاجی ك ازؼایی را  ٍغیؼیث جؿؼیك ك جعنیل ةٕدزْ ك چگِٕگی جاٍیُ ك جعنیل مضیش

 ایساد ظٕآغ قغ.

-قٕرای ؾايی اظالع 1/05/82ٍٕرخ  81862/1903ٓای ؾًَیاجی قٔؼداری قیؼاز، ةعكّاٍْ ةؼِاٍْ ؾ٥س ثبالزؾت:

 رؿاِی
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 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ : ) تب پبیب٢ ز٦ض٨ خبضی (

 

لاز ( ٍٕرد جأییغ کارلؼٍا هؼار  13ةؼ اؿاس لاز ةّغی ازؼا ك در مغ پیكؼلث جسَؿی پؼكژق کْ جا دكرق زاری ) لاز ٓمحٌ  از 

 گؼلحْ اؿث اهغاٍات اِساـ قغق ةْ قؼح زیؼ ٍی ةاقغ : 

      اٍى ٍؼاصى %      ق 91لاز اكؿ : قّاظث ك جضًیى                                       ةا پیكؼلث جسَؿی 

 قّاؿایی ك جضًیى صٕزق ةؼِاٍْ ریؽی -

 قّاؿایی ك جضًیى صٕزق ٓای ٍايی -

 قّاؿایی ك جضًیى صٕزق ٓای ؾَؼاِی -

 جضٕیى کى ةعف قّاظث ك اظغ جاییغ کارلؼٍا -
 

      قاٍى ٍؼاصى  87لاز دكـ : ارائْ ظغٍات إٍر لٔؼؿث ةٔایی                     ةا پیكؼلث جسَؿی      % 

 گؼكق کارةؼی ك کارةؼافجؿؼیك  -

 جعنیل کارةؼاف ةْ پیَاف -

 جؿؼیك ؿاظحار ؿازٍاِی -

 جؿؼیك ك ؿاظحار درظحی پیَاف -

 کحاب لٔؼؿث ةٔا -

 ةؼآكرد ك جٔیْ اؿّاد ٍّاهنْ -

 آِايیؽ ك پیكّٔاد هیَث -

 ٍحؼق -

 جٔیْ ك ِؼارت ةؼ مٕرجسًـات -

 جٔیْ ك ِؼارت ةؼمٕرت كضؿیث -
 ٍضاؿتات جؿغیى -

 ٍغیؼیث ؿحارق دارٓا -

 اضالْ ةٔای آیحٌ ٓاٍغیؼیث  -
 ٍغیؼیث اضالْ ةٔای آیحٌ ٓا -

 ٍضاؿتات اجٍٕاجیک صَى ٍنايش -

 جضٕیى ك یکپارچْ ؿازی ٍاژكؿ ك اظغ جاییغ کارلؼٍا -
 

 : قاٍى ٍؼاصى 83ةا پیكؼلث جسَؿی           ارائْ ظغٍات ٍغیؼیث ؿاٍاِْ دتث ِاـ پیَاِکاراف لاز ؿٕـ    % 

 ٍّاهنات -

 دتث اظالؾات اكيیْ ٍؿاٍالت -

 چؼظْ ةؼگؽاری ٍّاهنات -
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 ةاِک اظالؾاجی ك پایگاق اظالع رؿاِی پیَاِکاراف -

 (…جضَیُ ٓا ) إِاع ؿپؼدق، چکٔا، ةیَْ ِاٍْ ٓا ك گاراِحی ك  -

 جضٕیى ك یکپارچْ ؿازی ٍاژكؿ ك اظغ جاییغ کارلؼٍا -

 

 : قاٍى ٍؼاصى      % 80ارائْ ظغٍات ٍغیؼیث ك کّحؼؿ ةٕدزْ                ةا پیكؼلث جسَؿی     لاز چٔارـ 

 ٍغیؼیث ك کّحؼؿ ةٕدزْ  -

 جضٕیى ك یکپارچْ ؿازی ٍاژكؿ ك اظغ جاییغ کارلؼٍا -

 

 : ٌقاٍى ٍؼاصى 71ارائْ ظغٍات ٍغیؼیث هؼارداد ٓای ؿاٍاِْ            ةا پیكؼلث جسَؿی     لاز پّس      % 

 كاصغ إٍر هؼارداد ٓا -

 كاصغ پیَاف رؿیغگی -

 كاصغ إٍر ٍايی -

 پیَافٍغیؼیث اظالؾات  -

 جضٕیى ك یکپارچْ ؿازی ٍاژكؿ ك اظغ جاییغ کارلؼٍا -

 

 : ٌقاٍى ٍؼاصى 78ارائْ ظغٍات ٍغیؼیث زاٍؽ اظالؾات ٍکاف ٍضٕر    ةا پیكؼلث جسَؿی     لاز قك     % 

 هاةًیث ٓای پایْ -

 هاةًیث ٓای َِایكی -

 هاةًیث ٓای درظٕاؿحی -

 جضٕیى ك یکپارچْ ؿازی ٍاژكؿ ك اظغ جاییغ کارلؼٍا -

 

  قاٍى ٍؼاصى 84ارائْ ظغٍات ٍغیؼیث گؽارش ٓا ك ظؼكزی ٓای ؿاٍاِْ   ةا پیكؼلث جسَؿی   ٓمحٌ :لاز  % 

 گؽارقات -

 ظؼكزی ٓای ؿاٍاِْ -

 جضٕیى ك یکپارچْ ؿازی ٍاژكؿ ك اظغ جاییغ کارلؼٍا -
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 ٘ط٨٦ ث٧زخ٩ -3

 ٤1398ی٩١ ا٦ٚ ؾبٚ  :اِسا٠بت ص٧ضت ٘طٌت٩ زض ٘ط٨٦ ث٧زخ٩
 :قاٍى 1398ؿاؿ ٓای گؼكق ةٕدزْ در  یُ لؿايیثجؼ ٌٍٔ

 قٔؼداری قیؼاز 1398ؿاؿ ك ةٕدزْ  1398ؿاؿ امالح ةٕدزْ  ك جغكیُ، جٔیْ-1

 ٓای زاری ك ؾَؼاِی. ٓای ٍآیاِْ ك لنًی از ةٕدزْ ك ؾًَکؼد درآٍغ، ٓؽیّْ جٔیْ ك جغكیُ گؽارش-2

 قاٍػػى:قغق ظارج از کارٓای زاری ٍسَٕؾْ  یكجؿؼٓای  َٓچّیُ پؼكژق

 كجضًیى ك قکـث کُغٓای درآٍغی یْجسؽ-3-1

 ریؽی ةؼ ٍتّای ؾًَکؼد ؿازی ةٕدزْ پیگیؼی ك اداٍْ پیادق-3-2

 ٓا ؿازی جعنیل اؾحتارات در ؿعش جَاٍی ٍّاظن ك ٍؿاكِث پیادق -3-3

 

 

 ٪بی تٍصیٝی ٘ط٨٦ ث٧زخ٩ ٌمبٜیت
 

 ی٦ ل١طا٤ یخبض ٪بی ی٩٥اظ ث٧زخ٩ ٦ ل١ٕٝطز زضآ٠س، ٪ع ی٦ ٌصٝ یب٩٤٪بی ٠ب٪ ٘عاضـ ی٦٣ تس٦ ی٩ت٫ ¶

 ٓا ةٕدزْ زاری، اداری، قٔؼی ك ؿازٍاف گؽارش ٓؽیّْ در -

 ٓا ، ةْ جمکیک صٕزقای ٓؽیّْٓای  ٓای گؽارش ٍؼةٕط ةْ ردیك جٔیْ ك جغكیُ لؼـ ¶

قٔؼدار ٍضحؼـ قیؼاز ك ٍؿاكف ٍايی ك مٕرت لنًی ك ارائْ ةْ  ٓا ك ٍّاظن ةْ ٓای جضًیًی ؿازٍاف جٔیْ ك جغكیُ گؽارش ¶

 اهحنادی

 گؽارش ٓؽیّْ در كػیمْ ؾَؼاِی -

 ٓا صٕزق کیجمک ةْ ،یاؾحتار ٓای ردیك ةْ ٍؼةٕط گؽارش ٓای لؼـ ُیجغك ك ْیجٔ ¶

 ٓا یْ ةٕدزْ ٍنٕب جمکیکی صٕزقك جٔیٔات ةٕدزْ ؾَؼاِی جٕزةّغی  زَؽ ¶

 كػیمْ ؾَؼاِی قٔؼداریٓای ةٕدزْ  ازؼای کغیّگ پؼكژق ك زیؼ پؼكژق ¶

 ةٕدزْ ؾَؼاِی ك کّحؼؿَٓآّگی ةا صٕزق ٍايی زٔث اؾَاؿ کغیّگ در ؿیـحٌ ٍايی رایٕرز  ¶

 ٓا پؼكژق یکیؽیل یكؼلثك پ یاؾحتار ٓای ردیك ؾًَکؼد گؽارش ْیٔج ¶

 گؽارش صٕزق جًَک -

ٓای  ؿازی هايب ك آیحٌ ك ةٔیّْةعف اظالؾاجی  250ٓای ؾَؼاِی در هايب  ظؼاصی لایى اظالؾات جًَک اٍالؾ پؼكژق ¶

 ریؽی، ةٕدزْ، اؾحتارات ك اٍالؾ. اظالؾاجی ٍٕزٕد در لایى ٍؽةٕر ظتن ِیاز ك ِؼؼ دكایؼ ةؼِاٍْ
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گاِْ، ؿحاد ةافات، ؿازٍاف هعار  11ٓا از ٍّاظن  اظالؾات جٕمیمی جًَک اٍالؾ پؼكژق ركزرؿاِی ةْآكری، درج ك  زَؽ ¶

 ارائْ ةْ ٍؿاكِث ٍضحؼـ ٍايی ك اهحنادی قٔؼداری. زٔث ازآفیْ یک ِـعْ ٍسًغ یسادقغق ك جٔاقٔؼی ك ... در لایى 

 .قغق ٍكآغقٓای  ٓای دایؼق اؾحتارات ك رلؽ ٍقایؼت قغق ةا لایى یآكر زَؽجعتین اظالؾات  ¶

ٓای ٍؼجتط قٔؼداری از ةؼِاٍْ رایٕرز ك اؾَاؿ ٍضاؿتات در لایى  ٍكعل کؼدف ؾًَکؼدٓای هعؿی جًَک صٕزق ¶

 ؾات جًَکاظال

ٓای  ٓا در ٓؼ ٍّعوْ در ذیى زغاكؿ اظالؾاجی ك جؿییُ ٍٕهؿیث پالؾ ٓای جًَک پؼكژق ٓای ٍضغكدق زاَِایی ِوكْ ¶

 ٓای ٍؽةٕر. جًَک قغق در ِوكْ

 

 ی٦ ل١طا٤ یخبض ٪بی ی٩٥٪ع ث٧زخ٩  ی٦٣ تس٦ ی٩ت٫ ¶
مٕرت ؿايیاِْ ك در هايب  ٓای ةاالدؿحی ةْ از ةؼِآٍْای جاةؿْ ةا پیؼكی  ٓای ؾًَیاجی قٔؼداری ك جَاٍی صٕزق ٓغؼ: ارائْ ةؼِاٍْ

 .ٍايی ؿاؿ ٍّاةؽ ك ٍنارؼ زٔث یک

ٓا ك قٕرآای کكٕر ك ةعكّاٍْ جٔیْ ك جغكیُ ةٕدزْ ؿايیاِْ قٔؼداری )اةالفی از ظؼؼ كزارت  ؿّغ ةاالدؿث: هإِف قٔؼداری

 کكٕر(

 

 یث٧زخ٩ زضآ٠س ی٦٣ تس٦ ی٠٩طاحٛ ت٫ ¶
 حنادیجضًیى ةازار ك قؼایط اه -

 جؿییُ ٍحقیؼٓای کًیغی ٓؼ دؿحْ درآٍغی -

 ٓای ٍحقیؼٓای کًیغی اؿحعؼاج دادق -

 جؿییُ ركش جضًیى ٓؼ دؿحْ درآٍغی -

 ؿايْ ؾًَکؼد 5اؿحعؼاج ٍیاِگیُ  -

 ٓا ؿازی دادق جضًیى ك قماؼ -

 ةیّی ٓا ك پیف جضًیى آٍاری دادق -

 ٍآْ ك ٍحٌَ ةٕدزْ 6جٔیْ زغاكؿ ؾًَکؼد  -

 ةا رقغ ٍحٌَ ةٕدزْ 97جٔیْ ةٕدزْ  -
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 98ٍوایـْ ظؼكزی ؿْ ركش ك جؿییُ ةٕدزْ  -

 ةؼرؿی ٍنٕةات قٕرا ةؼ ٓؼ یک از کغٓای درآٍغی -

 ارائْ ةؼآكرد درآٍغ ةْ صٕزق ٍايی ك اهحنادی ةا ٍكارکث ٍـحویٌ ٍغیؼیث درآٍغ ك اؾَاؿ ِؼؼات کارقّاؿی -

 اؿ ِؼؼات کارقّاؿیارائْ ةؼآكرد درآٍغ ةْ صٕزق قٔؼدار ك اؾَ -

 ارائْ ةؼآكرد درآٍغ ةْ صٕزق قٕرای اؿالٍی قٔؼ ك اؾَاؿ ِؼؼات کارقّاؿی ك جائیغ ِٔایی ٍتًـ درآٍغ -

 ٓا ارائْ زیؼ درآٍغ ةْ جمکیک صٕزق -

 

 ٪بی تبثم٩ ح٧ظ٨ یث٧زخ٩ خبض ی٦٣ تس٦ ی٠٩طاحٛ ت٫ ¶
 ةیّی ٍوغٍاجی ةٕدزْ پیف -
از  96ٍآْ اِحٔای  6ك ؾًَکؼد  98ٍآْ اةحغای  6ؿّٕات گػقحْ ك ةؼرؿی ؾًَکؼد ای زاری از  آكری اظالؾات ٓؽیّْ زَؽ -

 ٓای جاةؿْ کًیْ صٕزق
 ای ٓای زاری اداری ك قٔؼی ٓؼ صٕزق ةْ جمکیک کغٓای ٓؽیّْ ةؼآكرد کًی از ٓؽیّْ -
 

 ث٧زخ٩ ی٦٣ تس٦ ی٩ت٫ ¶

 زض ِؿ١ت خبضی -ت٫ی٩ زؾت٧ضاٜم١ٛ ت٫ی٩ ٦ ت٥فیٟ ث٧زخ٩ ت٧ؾػ ٘ط٨٦ ث٧زخ٩
 در هـَث زاری -جٔیْ دؿحٕرايؿَى ٍوؼرات ك هٕاِیُ ٍايی ِاػؼ ةؼ ةٕدزْ جٕؿط ٍغیؼیث ٍايی -

 جكکیى زًـات َٓآّگی زٔث ِٔایی کؼدف ةعكّاٍْ -

 ٓا ةا صضٕر کارقّاؿاف ك ٍغیؼ ٍايی صٕزق 98ك ةٕدزْ  98ةؼگؽاری زًـات جٕزیْ ِضٕق جغكیُ ٍحٌَ  -

 رلؽ اةٔاٍات جٕؿط کارقّاس ةٕدزْ زاری -

 ای كاصغٓای جاةؿْ ی ةٕدزْٓا كّٔادیپآكری  زَؽ -

 ٓا زٔث جّؼیٌ ةٕدزْ ةْ كاصغٓای جاةؿْ ٓا ك دؿحٕرايؿَى ارؿاؿ لؼـ -

 ٓای جاةؿْ دریالث ك ةؼرؿی کارقّاؿی ةٕدزْ از صٕزق -

 ةّغی ةٕدزْ کى قٔؼداری ةا صضٕر ٍـئٕؿ اؾحتارات جكکیى زًـات زٔث زَؽ -

 ةّغی ةٕدزْ جًمین ك زَؽ -
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 ٔیْ جٕزیٔات زاری زٔث ارائْ ةْ قٕرای ٍضحؼـج -

 ارائْ ةٕدزْ پیكّٔادی ةْ قٕرای ٍضحؼـ -

 

 ٠طاحٛ ت٫ی٩ ٦ تس٦ی٣ ث٧زخ٩ ت١ٝٓ
 ٓا زٔث جّؼیٌ ةٕدزْ ةْ كاصغٓای جاةؿْ ٓا ك لؼـ جٔیْ ك ارؿاؿ دؿحٕرايؿَى -

 در هـَث جًَک(ةٕدزْ )ٓای اظالؾاجی  جٔیْ لؼـ -

 در هـَث جًَک-جّؼیٌ ةٕدزْ جٕؿط گؼكق ةٕدزْجٔیْ دؿحٕرايؿَى جٔیْ ك  -

 در هـَث جًَک -جٔیْ دؿحٕرايؿَى ٍوؼرات ك هٕاِیُ ٍايی ِاػؼ ةؼ ةٕدزْ جٕؿط ٍغیؼیث ٍايی  -

 جكکیى زًـات َٓآّگی زٔث ِٔایی کؼدف ةعكّاٍْ -

 98ةٕدزْ ةؼگؽاری زًـْ جٕزیْ ِضٕق جغكیُ ٍحٌَ  -

 

 ی٥سٌطآ یل١ٝ یث٧زخ٩ ٦ اخطا یص٦ ٔبض٘ط٨٦ ترص یت١٩خٝؿبت ٔ یٛؾبظی زؾت٧ضاٜم١ٛ، تكٕ پیبز٨ ¶

 ٪بی ق٫طزاضی قیطاظ ترصیص ث٧زخ٩ زض ح٧ظ٨

 رآتؼی مضیش ٍّاةؽ درآٍغی ةا جَؼکؽ ةؼ: :ٓغؼ

 ریؽی زٔث جٕزیؽ ك جعنیل ةٔیّْ ٍّاةؽ ةؼ اؿاس ةٕدزْ ٍنٕب ةؼِاٍْ ¶

 ٓا ك ِؼارت ةؼ ؾًَیات ازؼایی ٓؽیّْ کّحؼؿ پایف، ¶

 گیؼی ٍّؼٕر جنَیٌ ؿازی ك جنَیٌ ةْ ٍغیؼیحی ٓای ارائْ گؽارش ¶

ٓا ك ظنٕمیث لیؽیکی  ٍآْ ك جعنیل ةؼ اؿاس اكيٕیث ٓای ؿْ یالحْ در دكرق اِعتاؽ كضؿیث درآٍغٓای جضون ¶

 ٓا پؼكژق

 

 :قس٨ ا٤دبٞاِسا٠بت 
 98امالح ك كیؼایف دؿحٕرايؿَى جعنیل اؾحتار ؿاؿ ةؼ اؿاس ٍنٕةات ةٕدزْ 
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 اِسا٠بت ا٦ٜی٩ ٦ پبی٩ ترصیص ث٧زخ٩ 
 (:98ٓای درآٍغی ؿاؿ  )لایى ظتن ةؼِاٍْ جعنیل ؾَؼاِی ك زاری ةؼ اؿاس گؽارش 98جٔیْ ك جّؼیٌ گَاِْ جعنیل  -

ٓا زٔث پیكّٔاد جعنیل اكيیْ ةؼ  ةؼ اؿاس گَاِْ ك اةالغ آف ةْ صٕزق 98جٔیْ ك جّؼیٌ لؼـ ظاـ جعنیل ؾَؼاِی ك جًَک 

 ٓا. پؼكژقاؿاس اكيٕیث 

 

 ٠98ب٪٩ ا٦ٚ  3اِسا٠بت ٠طث٧غ ث٩ اثالن ترصیص 

 ٓا ٍآْ از لایى ٍادر پیكّٔادی از ٍّاظن ك ٍؿاكِث 3اؿحعؼاج ك ةؼرؿی جعنیل اكيیْ ؾَؼاِی ازؼایی  -

ٍآْ ؾَؼاِی ازؼایی، ظغٍات اداری ك ظغٍات قٔؼی ةؼ اؿاس ٍنٕةات زًـْ کارگؼكق ك کَیحْ  3جّؼیٌ ك اةالغ جعنیل  -

 ٓا در اكایى ٍاق لؼكردیُ(. ٓا در ِؼؼ گؼلحْ قغ )ؾًث: ِغاقحُ ؾًَکؼد صٕزق جعنیل کْ َٓاف پیكّٔاد اكيیْ صٕزق

یسْ درِحاردیتٔكث ك  31ٓای ةٕدزْ ك جعنیل جا جاریط  ٓای ؾًَکؼد ریايی ك لیؽیکی زاةسایی ةؼرؿی ك دریالث گؽارش -

 ٍآْ 3اؾَاؿ آف ةؼ جعنیل 

 

 ٠98ب٪٩  6ن ترصیص اِسا٠بت ٠طث٧غ ث٩ اثال
هعؿی ك فیؼهعؿی( ك جقییؼات ك ) یؾًَکؼدقاٍى اظالؾات جؿٔغی ك  98ٍآْ اكؿ ؿاؿ  3ای در  آكری اظالؾات ةٕدزْ زَؽ -

 ٓای ةٕدزْ ٍنٕب ك جعنیل زاةسایی

 ٍآْ پیكّٔادی ٓؼ ٍّعوْ ك ٍؿاكِث 6ای ةؼ جعنیل  آكری اظالؾات ةٕدزْ اؾَاؿ ادؼ ِحایر صامى از زَؽ -

 ٍآْ ؾَؼاِی ازؼایی ظغٍات اداری ك ظغٍات قٔؼی 6یٌ ك اةالغ جعنیل جّؼ -

یسْ اؾَاؿ درِحجیؼ ك  31ٓای ةٕدزْ ك جعنیل جا جاریط  ٓای ؾًَکؼد ریايی ك لیؽیکی زاةسایی ةؼرؿی ك دریالث گؽارش -

قغق  ةا جعنیل اةالغكضؿیث درآٍغ ك ٓؽیّْ ك ٍوایـْ آف  مٕرت 98ٍآْ  3ك جٔیْ گؽارش  98ٍآْ ؿاؿ  6آف ةؼ جعنیل 

 گیؼی ٍغیؼاف ٍّؼٕر جنَیٌ ةْ

 ٠98ب٪٩  9اِسا٠بت ٠طث٧غ ث٩ اثالن ترصیص 
هعؿی ك فیؼهعؿی( ك جقییؼات ك ) یؾًَکؼدقاٍى اظالؾات جؿٔغی ك  98ٍآْ دكـ ؿاؿ  3ای در  آكری اظالؾات ةٕدزْ زَؽ -

 ٓای ةٕدزْ ٍنٕب ك جعنیل زاةسایی

 ٍآْ پیكّٔادی ٓؼ ٍّعوْ ك ٍؿاكِث 9ای ةؼ جعنیل  ی اظالؾات ةٕدزْآكر اؾَاؿ ادؼ ِحایر صامى از زَؽ -

 ٍآْ ؾَؼاِی ازؼایی، ظغٍات اداری ك ظغٍات قٔؼی 9جّؼیٌ ك اةالغ جعنیل  -
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یسْ اؾَاؿ درِحٍٔؼ  30ٓای ةٕدزْ ك جعنیل جا جاریط  ٓای ؾًَکؼد ریايی ك لیؽیکی، زاةسایی ةؼرؿی ك دریالث گؽارش -

قغق  كضؿیث درآٍغ ك ٓؽیّْ ك ٍوایـْ آف ةا جعنیل اةالغ مٕرت 98ٍآْ  6ك جٔیْ گؽارش  98ؿاؿ ٍآْ  9آف ةؼ جعنیل 

 گیؼی ٍغیؼاف ٍّؼٕر جنَیٌ ةْ

 ٠98ب٪٩  12اِسا٠بت ٠طث٧غ ث٩ اثالن ترصیص 
ت هعؿی ك فیؼهعؿی( ك جقییؼا) یؾًَکؼدقاٍى اظالؾات جؿٔغی ك  98ٍآْ ؿٕـ ؿاؿ  3ای در  آكری اظالؾات ةٕدزْ زَؽ -

 (98ٓای ةٕدزْ ٍنٕب ك جعنیل )ٍحٌَ ك امالح ةٕدزْ ؿاؿ  ك زاةسایی

 ٍآْ پیكّٔادی ٓؼ ٍّعوْ ك ٍؿاكِث 12ای ةؼ جعنیل  آكری اظالؾات ةٕدزْ اؾَاؿ ادؼ ِحایر صامى از زَؽ -

 ٍآْ ؾَؼاِی ازؼایی، ظغٍات اداری ك ظغٍات قٔؼی 12جّؼیٌ ك اةالغ جعنیل  -

یسْ اؾَاؿ آف درِحدی  30ٓای ةٕدزْ ك جعنیل جا جاریط  ٓای ؾًَکؼد ریايی ك لیؽیکی، زاةسایی ةؼرؿی ك دریالث گؽارش -

قغق  كضؿیث درآٍغ ك ٓؽیّْ ك ٍوایـْ آف ةا جعنیل اةالغ مٕرت 98ٍآْ  9ك جٔیْ گؽارش  98ٍآْ ؿاؿ  12ةؼ جعنیل 

 گیؼی ٍغیؼاف ٍّؼٕر جنَیٌ ةْ

 

 98ؾبٚ  (ٌصٛ ٠4ب٪٩ ) 3زاض ق٫طزاضی قیطاظ ٠طث٧غ ث٩ ٪ط  ا٧ٜ٦یت ٪بی ت٫ی٩ ٜیؿت پط٦غ٨

 ٓای ؾَؼاِی قٔؼداری قیؼاز جٔیْ ك جغكیُ لؼـ جائیغ آگٔی ٍّاهنات پؼكژق -

ٓای  كجضًیى ٓؼ یک از لؼـ یْجسؽیسْ ةؼرؿی، درِحقغق جائیغ آگٔی جٕؿط ٍغیؼیث ك  یىجکَٓای  پیگیؼی ك دریالث لؼـ -

 ٓای فیؼضؼكری از ٓؽیٍّْػکٕر در زٔث زًٕگیؼی 

گاِْ زٔث جأٍیُ اؾحتار از  11ٓای ؾَؼاِی در ؿعش ٍّاظن  ٓای جائیغ جًَک اٍالؾ ٍٕرد ٍـیؼ پؼكژق ةؼرؿی ك گٕآی لؼـ -

 ردیك ةٕدزْ ٍنٕب

 

 ٦تحٝیٛ ٦ قٕؿت ُٔس٪بی زضآ٠سی ی٩تدع

كجضًیى کغٓا ةؼ اؿاس ؾّامؼ  یْجسؽةؼ کغٓای درآٍغی ك  ٍؤدؼٓای ٍٕزٕدِ  ٓا ك پحاِـیى ٓغؼ: قّاؿایی ك ةؼرؿی ػؼلیث

جؼ ك َٓچّیُ  ٓا در زٔث ارائْ ةٕدزْ درآٍغی دهین ٓا ك ِیؽ چگِٕگی كمٕؿ ك ٍّتؽ آف دّٓغق ك ٍتّای ٍضاؿتاجی آف جكکیى

 ارائْ رآکارٓای ٍّاؿب زػب ٍّاةؽ درآٍغی

 ؿّغ ةاالدؿث: ةعكّاٍْ جٔیْ ك جغكیُ ةٕدزْ ؿّٕاجی كزارت کكٕر

 

 :قغق اِساـاهغاٍات 

 امالصات ك جقییؼات اصحَايی در قکـث کغٓای درآٍغی ؿاؿ گػقحْ )ٍنٕةات زغیغ( ك اؿّاد ةاالدؿث -

 ةؼگؽاری زًـات ٍكحؼؾ ةا کارقّاؿاف ٍغیؼیث درآٍغ زٔث قّاؿایی دهین ؾّامؼ امًی کغٓای درآٍغی -

 

 



 

17 
 
 

 یق٫طزاض ی٪ب ل١ٕٝطز زض ٥٠بؼُ ٦ ٠مب٤٦ت یثط ٠ج٥ب یعیض ؾبظی ث٧زخ٩ پیبز٨ ¶
 

قف ٠ب٪٩ ا٦ٚ  ضیعی ثط ٠ج٥بی ل١ٕٝطز  ؾبظی ث٧زخ٩ زض ق٫طزاضی قیطاظ خ٫ت پیبز٨ قس٨ ا٤دبٞاِسا٠بت 

 1398ؾبٚ 

 اؿحعؼاج ايگٕ ی ٍؿاكِث ةؼِاٍْ ریؽی جٕؿؿْ ؿؼٍایْ اِـاِی  ةؼ اؿاس چارت ٍنٕب زغیغ -

 اؿحعؼاج ايگٕ ی ٍؿاكِث ٍايی ك اهحنادی ةؼ اؿاس چارت ٍنٕب زغیغ -

 ٍؿاكِث ظغٍات قٔؼی ةؼ اؿاس چارت ٍنٕب زغیغاؿحعؼاج ايگٕ ی  -

 اؿحعؼاج ايگٕ ی ٍؿاكِث ٍؿَاری ك قٔؼ ؿازی  ةؼ اؿاس چارت ٍنٕب زغیغ -

 اؿحعؼاج ايگٕ ی ؿازٍاف لضای ؿتؽ  ةؼ اؿاس چارت ٍنٕب زغیغ -

 اؿحعؼاج ايگٕ ی ٍؿاكِث لّی ك ؾَؼاِی  ةؼ اؿاس چارت ٍنٕب زغیغ -

ك ِؼـ الؽار رایٕرز  137ٍکاِیؽق کؼدف ؿیـحٌ ( کْ در صاؿ صاضؼ ؿاٍاِْ پیگیؼی ظؼاصی ك جٕيیغ راةعْ ای ؿیـحَی) -

 زٔث اجناؿ ةْ ِؼـ الؽار ةٕدزْ ؾًَکؼدی اِساـ قغق اؿث.

 ازؼایی ك ةؼگؽاری زًـات ٓمحگی زٔث ازؼاةؼِاٍْ ریؽی ازؼای کار جٕؿط جیٌ  -

 جؿییُ کَیحْ ٓا ك کارگؼكٓٔای ازؼایی زٔث پیادق ؿازی -

 (:1398اِسا٠بت آتی)ؾبٚ 

 گاِْ ك جٔیْ گؽارش ةٔای جَاـ قغق ةا اؿحمادق از ِؼـ الؽار 11اؿحوؼار ِؼـ الؽار ٍّاظن  -

ؿازی ٍغؿ ك اؿحوؼار ِؼـ الؽار ٍؿاكِث ةؼِاٍْ ریؽی ك جٕؿؿْ ؿؼٍایْ اِـاِی  ك جٔیْ گؽارش ةٔای جَاـ پیادق -

 قغق ةا اؿحمادق از ِؼـ الؽار

ٍؿاكِث ٍايی ك اهحنادی ك جٔیْ گؽارش ةٔای جَاـ قغق ةا اؿحمادق  ؿازی ٍغؿ ك اؿحوؼار ِؼـ الؽار ٍؿاكِثپیادق -

 از ِؼـ الؽار

ؿازی ٍغؿ ك اؿحوؼار ِؼـ الؽار ٍؿاكِث ٍؿاكِث ظغٍات قٔؼی ك جٔیْ گؽارش ةٔای جَاـ قغق ةا اؿحمادق از پیادق -

 ِؼـ الؽار

گؽارش ةٔای جَاـ قغق ةا اؿحمادق از ؿازی ٍغؿ ك اؿحوؼار ِؼـ الؽار ٍؿاكِث ٍؿاكِث لّی ك ؾَؼاِی  ك جٔیْ پیادق -

 ِؼـ الؽار

ؿازی ٍغؿ ك اؿحوؼار ِؼـ الؽار ٍؿاكِث ٍؿاكِث ٍؿَاری ك قٔؼ ؿازی  ك جٔیْ گؽارش ةٔای جَاـ قغق ةا پیادق -

 اؿحمادق از ِؼـ الؽار

ادق از ِؼـ ؿازی ٍغؿ ك اؿحوؼار ِؼـ الؽار ٍؿاكِث ؿازٍاف لضای ؿتؽ  ك جٔیْ گؽارش ةٔای جَاـ قغق ةا اؿحمپیادق -

 الؽار

 پیگیؼی ٍکاِیؽق قغف  کاٍى ؿیـحٌ ةٕدزْ ؾًَکؼدی -
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 زٌتط ٧٤ؾبظی ٦ تح٧ٚ ازاضی

زثیطذب٩٤ ق٧ضای ضا٪جطی ت٧ؾم٩ ٠سیطیت ¶  

 یا٠عب ث٩ ٘ب٩٤ حپ٥ یترصص ی٪ب ت٩ی١ٔ ٦ تیطی٠س ت٧ؾم٩ یضا٪جط یق٧ضا سیخس یالعب اثالن -اًٜ 

 ٠حتطٞ ق٫طزاض

 20/3/98ثط٘عاضی ا٦ٜی٣ خٝؿ٩ ق٧ضای ضا٪جطی ت٧ؾم٩ ٠سیطیت ٧٠ضخ  -ة 

 .ةؼرؿی ٍٕضٕع ؿاٍاِْ اؿحؿالٍات قٔؼؿازی )قٔؼكِغؿپاری( ك ٍكکالت ك ِوایل آف 

 ْای ةا صضٕر ٍؿاكف قٔؼؿازی، قٔؼداراف ٍّاظن، ؿازٍاف لاكا، ادارق کى ةازرؿی ك ادارق کى صؼاؿث در  ةؼگؽاری زًـ

 ار ؿاٍاِْ اؿحؿالٍات در ؿایؼ ٍّاظن.ظنٕص ٍٕضٕع قؼكع ةْ ک

  جٔیْ لایى رآَّای ؿاٍاِْ قٔؼكِغؿپاری ةا ِؼارت دلحؼ ِٕؿازی ك جضٕؿ اداری ك َٓکاری صٕزق ركاةط ؾٍَٕی ك قٔؼداری

 ايکحؼكِیک.

  جكکیى زًـْ ةؼای ةؼرؿی ك رلؽ ٍكکالت ایسادcall center .ةؼای ؿاٍاِْ قٔؼكِغؿپاری ةا صضٕر صٕزق ٓای ٍؼجتط 

 ییُ ٍضى ایساد جؿcall center  در قٔؼداری ةؼای پكحیتاِی از ؿاٍاِْ قٔؼكِغؿپاری ك ٍٔیا کؼدف ِیؼكی ٍٕرد ِیاز از

 ظؼؼ قٔؼداری ايکحؼكِیک ك زیؼ ؿاظث آف جٕؿط ؿازٍاف لاكا.

 ٓا ةؼرؿی ٍٕضٕع ازؼای دؿحٕرايؿَى ارزیاةی ؾًَکؼد ٍّاظن ك ؿازٍاف 

  ٓای قٔؼداری ةا اٍضای قٔؼدار ٍضحؼـ. ٓا ةْ جَاٍی صٕزق ؾًَکؼد ٍّاظن ك ؿازٍافپیگیؼی اةالغ دؿحٕرايؿَى ارزیاةی 

  ةؼرؿی ٍٕضٕع جكکیى ٓیأت ةغكی رؿیغگی ةْ جعًمات اداری ك جؿییُ اؾضای ایُ ٓیأت ةا َٓآّگی هائٌ ٍواـ ٍضحؼـ

 ریؽی ك جٕؿؿْ ؿؼٍایْ اِـاِی. قٔؼدار ك ٍؿاكف ٍضحؼـ ةؼِاٍْ

 19/5/98ضای ضا٪جطی ت٧ؾم٩ ٠سیطیت ٧٠ضخ ثط٘عاضی ز٠٦ی٣ خٝؿ٩ ق٧ -ج 

 ٓای ةازِگؼی ؿاظحار ؿازٍاِی قٔؼداری قیؼاز ةؼرؿی جغكیُ ؿیاؿث 

 ْةّغی ٍؼاجب کارٍّغی ك ٍغیؼیحی قٔؼداری قیؼاز ةؼرؿی ِؼاـ ظتو 

 31/6/98 ٧٠ضخ تیطی٠س ت٧ؾم٩ یضا٪جط یق٧ضا خٝؿ٩ ٣یؾ٠٧ثط٘عاضی  -ز 

 ژق ةؼرؿی هؼارداد ؿاٍاِْ اظالؾات ٍغیؼیث پؼكPMIS 

 ٓا در ٍضى دلُ إٍات ةؼرؿی قؼایط ظاص کاری کارکّاف ؿازٍاف ٍغیؼیث آراٍـحاف 
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 ٠طزٞ ح٧َّ اظ ب٤تیص ٦ یازاض ؾال٠ت ت٩ی١ٔزثیطذب٩٤  -٨ 

 ةؼگؽاری زًـْ َٓآّگی جكکیى ٓیأت جعًمات اداری قٔؼداری 

 جكکیى زًـْ َٓآّگی ایساد ؿاٍاِْ اكراؽ ةـحاِکاری 

 ٓا ٓای ؿالٍث اداری ٍّاظن ك ؿازٍاف ةؼرؿی مٕرت زًـات کَیحْ ةّغی ك آكری، ظتوْ زَؽ 

 ِاٍْ ِؼاـ ةازرؿی قٔؼداری ِٕیؾ آییُ ةؼرؿی پیف 

 قؼکث در زًـات کَیحْ ؿالٍث اداری ٍّاظن ك رآتؼی ٍٕضٕؾات 

 آكری ك ةؼرؿی مٕرت زًـات ةازگكایی مّغكؽ پیكّٔادٓا زَؽ 

  ك َٓکاری در ةؼگؽاری آزٍٕف هٕاِیُ اِضتاظیپیگیؼی آقّایی پؼؿّى قٔؼداری ةا ضٕاةط اِضتاظی 

 

 ٪بی آ٧٠ظقی ثط٘عاضی ٦ تسضیؽ ز٦ض٨ ¶

 ٍْؿاؾث ةْ کارکّاف ادارق کى ةازرؿی 3ریؽی رآتؼدی در قٔؼداری قیؼاز ةْ ٍغت  جغریؾ دكرق ةؼِا 

  ریؽی  ؿاؾث ةْ ٍغیؼاف ك کارقّاؿاف ةؼِاٍْ 6ةْ ٍغت  ٓا ةؼِاٍْ فیپا ك ؾًَکؼد یاةیارز ُیِٕ یٓا ركشجغریؾ دكرق

 ٓا صٕزق

 الؽار  ةؼگؽاری ك جغریؾ دكرق إٍٓزش ِؼـBPMS Process Maker  ؿاؾث ةْ اؾضای جیٌ ةٔتٕد  18ةْ ٍغت

 قٔؼداری قیؼاز

 الؽار  إٍٓزش ِؼـVisual Studio ٓا ةْ کارکّاف گؼكق ةٔتٕد ركش 

  إٍٓزش ك ةازإٍٓزی اؿحاِغاردٓایISO9001:2015  ؿیـحٌ ٍغیؼیث کیمیث( ك(ISO19011:2011 ٌٓای  )ٍَیؽی ؿیـح

 ٓا ٍغیؼیحی( ةْ کارکّاف گؼكق ةٔتٕد ركش

 

 ٪بی آ٧٠ظقی قطٔت زض ز٦ض٨ ¶

 817ٓای إٍٓزقی ةؼگؽار قغق جٕؿط ادارق إٍٓزش ك جٕاَِّغؿازی کارکّاف قٔؼداری در ٍسَٕع ةْ ٍغت  قؼکث در دكرق 

 ؿاؾث-ِمؼ 43ؿاؾث ك ٍحٕؿط -ِمؼ

 یققً ةٔغاقث ك یَّیا ثیؼیٍغ ـحٌیؿ یؽیٍَٓای  دكرق ISO45001 ،ك ّغٓایلؼا ثیؼیٍغ، ٍكافى یاؿحاِغاردؿاز 

 ركش ةْ یرٓتؼ، اظالؾات ك ٓا دادق یغارؿازید ُیِٕ یٓا ركش ك کیّمٕگؼالیا یظؼاصیی، کارا ك یادؼةعك یؼیگ اِغازق

 ؼازیق یقٔؼدار یٓا پؼكژق ةؼ غیجأک ةا یازؿّسیِ ك ازیِ ٌیٍمآ ةا ییآقّا، PMBOK اؿاس ةؼ پؼكژق ثیؼیٍغ، ّگیکٕچ

 ك...
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 ؾبیط ٧٠اضز ¶

 ؾًَیاجی قٔؼداری-ٓای ةؼِاٍْ رآتؼدی قؼکث در زًـات جٕزیٔی ك جکَیى آغاؼ ك پؼكژق 

 

٘ط٨٦ تكٕیالت  -1  

 ٪ب٤ب٩٠٪بی پػ٦٪كی ٦ پبیب٢ؼطح

 

 ٪بی پػ٦٪كی:اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ زض ظ٠ی٩٥ ؼطح

 

 ٪بی تبثم٩ؼطح آؾیت ق٥بؾی ؾط٠بی٩ ا٤ؿب٤ی ق٫طزاضی قیطاظ ٦ ؾبظ٠ب٢ ¶

 

  ارؿاؿ گؽارش ٍؼصًْ اكؿ ظؼح جٕؿط جیٌ ٍسؼی 

 ةؼدار  ارؿاؿ گؽارش ٍؼصًْ اكؿ ةؼای ِاػؼ ؾًَی، صٕزق ةٔؼق 

 ارزاع ِؼؼات صٕزق ةٔؼق ةؼدار ك ِاػؼ ةْ ٍسؼی ك امالح گؽارش 

  گؽارش ةْ صٕزق ٍايیجاییغ گؽارش اكؿ ك ارؿاؿ ٍکاجتْ پؼداظث 

  پیگیؼی دریالث گؽارش ِٔایی ظؼح 

 دك ٍؼصًْ( دریالث گؽارش ِٔایی ك ارؿاؿ ةْ صٕزق ةٔؼق ةؼدار ك ِاػؼ ظؼح( 

 پیگیؼی دریالث ِؼؼات كارؿاؿ ةْ ٍسؼی زٔث امالح ِٔایی گؽراقات ِٔایی 

 جاییغ ِٔایی گؽارش ك پیگیؼی زٔث ةؼگؽاری دلاع ِٔایی 

 

 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ زض ظ٠ی٩٥ پبیب٢ ٤ب٩٠ ٪ب: 
 

    ٍْةؼرؿی پّر پؼكپٕزاؿ داِكسٕیی ٍحواضی اِساـ پایاف ِا 

 ارؿاؿ دك ٍٕرد پؼكپٕزاؿ ةْ داكر ك صٕزق ةٔؼق ةؼدار -

 اِؿواد یک ٍٕرد هؼارداد پایاف ِاٍْ -

   دریالث گؽارش ِٔایی یک ٍٕرد پایاف ِاٍْ ك ارؿاؿ ةْ صٕزق ةٔؼق ةؼدار 

   ٕیی ةْ داِكسٕیاف ٍحواضی پایاف ِاٍْ ٓا ك ٍكاكرق در ظنٕص جؿییُ ٍٕضٕعپاؿعگ 

   اجَاـ یک ٍٕرد پایاف ِاٍْ ك اظػ جاییغیْ صٕزق ةٔؼق ةؼدار ك ةؼگؽاری زًـْ دلاع در قٔؼداری 

  ْارؿاؿ ٍکاجتْ زٔث پؼداظث ٍتًـ صَایث از پایاف ِاٍْ داِكسٕیی ةْ صٕزق ٍؼةٕظ 
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 پػ٦٪كی٤یبظؾ٥دی  ¶

 
   ٍْاؿحعؼاج ؾّاكیُ ك دؿحْ ةّغی آِٔا ةْ دك ٍضٕر ظؼح پژكٓكی ك پایاف ِا 

 ؼطاحی ٦ اؾتّطاض ٤فبٞ ٠سیطیت زا٤ف زض ق٫طزاضی قیطاظ ¶

 
ٍٕدؼ ك کارآٍغ داِف  اقحؼاؾةا ٓغؼ « ظؼاصی ك اؿحوؼار ِؼاـ ٍغیؼیث داِف در قٔؼداری قیؼاز»ٓغؼ: پؼكژق 

 ٍغیؼیث قٔؼی ةیُ کارکّاف ك ٍغیؼاف در قٔؼداری قیؼاز در دؿث ازؼا اؿث. 
 

 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ :
 

 جغكیُ دؿحٕرايؿَى ٍـحّغؿازی جسارب )ِؼاٍّاٍْ ٍغیؼیث داِف( ك دریالث جاییغیْ ادارق کى ِٕؿازی ك جضٕؿ اداری 

 ٓای پایًٕترقغ ك یادگیؼی ؿازٍاِی ك ؿّسف آِٔا در صٕزق ٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍاِی در ٍضٕرجٔیْ قاظل 

  ِْةؼگؽاری ؿْ زًـْ ةا صضٕر ٍؿاكف ٍضحؼـ ةؼِاٍْ ریؽی ك جٕؿؿْ ؿؼٍایْ اِـاِی )اؿتن ك لؿًی( در ظنٕص جٕؿؿْ ؿاٍا

 ٍؼةٕظْ ك ؿیاؿث گػاری در إٍر ٍغیؼیث داِف

 ،ٓای جٔؼاف، اممٔاف، ٍكٔغ ك قؼکث ِمث، قٔؼداری ٍػاکؼق ةا کارقّاؿاف ٍغیؼیث داِف قؼکث مّایؽ ًٍی پحؼكقیَی

 إٓاز ةْ ٍّؼٕر دریالث جسارب ایكاف در اهغاٍات جٕؿؿْ ِؼاـ ٍغیؼیث داِف

 ٍکاجتْ ةا قؼکث ًٍی مّایؽ پحؼكقیَی ك دریالث کحاب جسارب ٍغیؼاف پؼكژق آف قؼکث 

 ٍاف لاكا ةْ ٍّؼٕر ارزیاةی ؾوغ هؼارداد جٔیْ قؼح ظغٍات زاٍؽ ٍغیؼیث داِف ك پیٕؿث ِؼـ الؽاری آف ك ارؿاؿ ةْ ؿاز

 جٕؿؿْ ؿاٍاِْ

  ةؼگؽاری زًـْ ةا کارقّاؿاف ٍغیؼیث داِف در ٍضى ؿازٍاف لاكا قٔؼداری ٍكٔغ ك ةؼرؿی اهغاٍات ك ؿاٍاِْ ٍغیؼیث

 داِف )ؿتغ( قٔؼداری ٍكٔغ 

 ركد آِٔا ةْ ؿاٍاِْ ٍغیؼیث داِف ٓا( ةا قٔؼداری ٍكٔغ ك كِآٍْای پژكٓكی ك پایافگػاری داِف مؼیش )ظؼحةْ اقحؼاؾ

 قٔؼداری ٍكٔغ

 

 حع٧ض ٌمبٚ زض یبظز٪١ی٣ خك٧٥اض٨ ثطتطی٣ ٪بی پػ٦٪ف ٦ ٧٤آ٦ضی ٠سیطیت ق٫طی زض ت٫طا٢ ¶

 
ٓای ايًًَی ِٕآكری ك ةؼجؼیُریؽی قٔؼ جٔؼاف ٓؼ ؿايْ اهغاـ ةْ ةؼگؽاری زكّٕارق ةیٍُؼکؽ ٍعايؿات ك ةؼِآٍْغؼ: 

َِایغ. قٔؼداری قیؼاز در دق دكرق گػقحْ ةا ارائْ ؾًَی زاِتی ایُ زكّٕارق ٍیٍغیؼیث قٔؼی ك کّمؼاِؾ 

دؿحاكردٓای پژكٓكی ةؼجؼ از صیخ کَی ك کیمی صضٕر لؿاؿ ك درظٕر جوغیؼی در زكّٕارق ك کّمؼاِؾ ٍػکٕر داقحْ 

 اؿث. 
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 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ :

 
  ٓای کارکّاف قاٍى ٍواالت، کحب جايیك ك جؼزَْ، ظؼح آكری آدار پژكٓكیٓای قٔؼداری ك زَؽٍکاجتْ ةا جَاٍی صٕزق

 پژكٓكی، دتث اظحؼاؾات ك پیكّٔادیْ ظؼح جضویواجی

  ْادؼ پژكٓكی ةْ قؼح زغكؿ ك ارؿاؿ ةْ دةیؼظاِْ زكّٕارق 95ةّغی ٍٕضٕؾی ةؼرؿی مضث اظالؾات اِحكار ادؼ ك ظتو 

 

 ی٧٤آ٦ض ٦ پػ٦٪ف ی٪ب٣یثطتط یا٣ٝٝ١ٜیث خك٧٥اض٨ ٣یز٪١یبظ ث٩ قس٨ اضؾبٚ یپػ٦٪ك آثبض آ٠بض  -٨4 خس٦ٚ ق١بض

 

 اِتصبز ٠ّب٠٦تی زض ق٫طزاضی قیطاظ ؾبظی ضا٪جطز٪بی اخطایی ¶

 
ةْ  1398 ٓای اهحناد ٍواكٍحی در ؿاؿؿازی ؿیاؿثجاکیغات ٍواـ ٍؿؼٌ رٓتؼی در ظنٕص ازؼاییٓغؼ: ةؼ اؿاس 

ؿازِغ ك در ؿعش اؿحاف ٓای ٍٕرد ِؼؼ را ةؼآكردق ٍیٓایی در ؿعش قٔؼداری پؼداظحْ قغ کْ قاظلرمغ پؼكژق
 جادیؼگػاری ةاالیی دارِغ.

 

 

 :اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ 

 ِؼاـ یکپارچْ پیكتؼد ك  "ؿاٍاِْ ِیپا"ٓای ٍّحعب در ٓای جادیؼگػار اؿحاِی ك درج ٍكعنات پؼكژقةؼرؿی ك اِحعاب پؼكژق(

 پایف اهحناد ٍواكٍحی( 

  ِیپا"ارائْ ٍكاكرق ةْ کارقّاؿاف صٕزق ٓای ٍعحًك قٔؼداری ةْ ٍّؼٕر جکَیى ك ةارگػاری لؼـ" 

 

 ح٧ظ٨ ٪بی ق٫طزاضی تمساز ٧٤ق اثط پػ٦٪كی

 6 ٔتبة
-٠مب٤٦ت ق٫طؾبظی ٦ ٠م١بضی، ؾبظ٠ب٢ ؾط٠بی٩ ٘صاضی ٦ ٠كبضٔت

 ٪بی ٠طز٠ی، ٠مب٤٦ت ثط٤ب٩٠ ضیعی ٦ ت٧ؾم٩ ؾط٠بی٩ ا٤ؿب٤ی

 ٘ط٨٦ ٠ؽبٜمبت ٦ پػ٦٪ف 1 ؼطح پػ٦٪كی

 ٘ط٨٦ ٠ؽبٜمبت ٦ پػ٦٪ف 2 ؼطح پػ٦٪كی پیك٫٥بزی

 ٘ط٨٦ ٠ؽبٜمبت ٦ پػ٦٪ف 8 پبیب٢ ٤ب٩٠

٠ّبالت ٌبضؾی ٦ التی٣ 

 خك٧٥اض٨
73 

٠مب٤٦ت ثط٤ب٩٠ ضیعی ٦ ت٧ؾم٩ ؾط٠بی٩ ا٤ؿب٤ی، ٠مب٤٦ت ح١ٛ ٦ ٤ّٛ ٦ 

تطاٌیٓ، ٠مب٤٦ت ٌط٪٥ٙی، اخت١بلی ٦ ٦ضظقی، ٠مب٤٦ت ذس٠بت 

ح١ٛ ٦ ٪بی تبثم٩، ٠مب٤٦ت ٥ٌی ٦ ل١طا٤ی، ؾبظ٠ب٢ ق٫طی ٦ ؾبظ٠ب٢

 ٤ّٛ ضیٝی، ٠مب٤٦ت ق٫طؾبظی ٦ ٠م١بضی ٦ ٥٠بؼُ یبظز٨ ٘ب٩٤

  4 ٠ّبالت ٠ح٧ض ٦یػ٨

اثط  95 ٠د٧١ق  
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 ٔبض٥ٔب٢ح١بیت اظ ت٧ٜیسات ل١ٝی  ¶
 

قٔؼداری، جؼكیر لؼّٓگ ٍعايؿْ ك پژكٓف ك ِیؽ  کّافٓای پژكٓكی کارٓغؼ: ةْ ٍّؼٕر اؿحمادق ةٔیّْ از جٕاَِّغی

ٓایی ةؼای رقغ ك ةايّغگی آِاف، قٔؼداری قیؼاز اهغاـ ةْ جٔیْ صضٕر لؿاؿ کارکّاف در ٍساٍؽ ؾًَی ك ایساد لؼمث

ك  ٍعايؿاجیٓای  َِٕدق جا الؽكف ةؼ اِساـ لؿايیث« صن جضوین، جايیك، جؼزَْ کارکّاف قٔؼداری قیؼاز»دؿحٕرايؿَى 

 ، ةـحؼ ٍّاؿتی ةؼای جكٕین کارکّاف لؼآٌ آیغ. پژكٓكی

 

 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ :
 

 قغق ةْ گؼكق ٍعايؿات ك پژكٓف ارؿاؿؾّٕاف کحاب(  2ك ٍوايْ  ؾّٕاف 43ؾّٕاف ادؼ پژكٓكی )45 ةؼرؿی 

 ِاٍْ ٍػکٕرةؼ اؿاس آییُ ِمؼ از ِٕیـّغگاف 12ايؽصَْ پؼداظث صن 

 
 طاظیق زا٤كٙب٨ ٦ طاظیق یق٫طزاض ی٪ب ی٪١ٕبض زٌتط ¶

 

 ُةؼگؽاری پّر زًـْ در ظنٕص جتادؿ اظالؾات ك جؿاٍالت ةیُ ظؼلی 

 صضٕر ٍـحَؼ ٓمحگی در اجاؽ ظاِْ زاٍؿْ ك مّؿث قٔؼداری در داِكگاق قیؼاز 

 

 ٠كبضٔت ٦ ح١بیت اظ ٥ٍٔطا٤ؽ ٪ب ٦ ٪١بیف ٪ب  ¶

 

 ٍکاجتْ ك جٕزیؽ لؼاظٕاف ةؼگؽاری ؿْ َٓایف ةْ قؼح زیؼ:

 ریؽی ك ٍغیؼیث قٔؼی ك جٕؿؿْ پایغار قٔؼٓای آیّغقايًًَی ةؼِاٍْك دكٍیُ کّمؼاِؾ ةیُ َِٔیُ کّمؼاِؾ ًٍی 

 اكيیُ کّمؼاِؾ ًٍی ةٔؼق كری در ٍغیؼیث قٔؼی 

 ُٓای پژكٓف ك ِٕآكری در ٍغیؼیث قٔؼیايًًَی ةؼجؼیُیازدَٓیُ زكّٕارق ةی 

 

 ٪١ٕبضی ثب زا٤كد٧یب٢  ¶

 

در صٕزق ٍغیؼیث قٔؼی ك رآَّایی ك ٓغایث داِكسٕیاف زٔث اِساـ ٓغؼ: ةْ ٍّؼٕر صَایث از جٕيیغات پژكٓكی 

ٓای داِكسٕیی ةا در اظحیار هؼار دادف اظالؾات ٍٕرد ِیاز آِٔا ظی لؼآیّغی ظاص ةا داِكسٕیاف ك  ٓا ك پؼكژق ِاٍْ پایاف

 قٕد.پژكٓكگؼاف َٓکاری ٍی
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 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ :

 ٓا داِكگاق از ٍکاجتْ الثیدر 

 ٓا پؼؿكّاٍْ غییجا ٍٕارد یةؼظ در ك افیداِكسٕ یدرظٕاؿح اظالؾات ؿعش یةؼرؿ 

 صؼاؿث ْیغییجا اظػ 

 ِاٍْ افیپا ك پؼكژق ىیجضٕ زٔث افیداِكسٕ از یکحت جؿٔغ اظػ 

 ْافیداِكسٕ جؿٔغ غییجا زٔث ٓا داِكگاق یإٍٓزق ُیٍؿاكِ ك ركؿا ةا ٍکاجت 

 ْافیداِكسٕ ةا یَٓکار زٔث صؼاؿث غییجا از پؾ یقٔؼدار یٓا صٕزق ةا ٍکاجت 

 

ٍّٔغؿی لضای ؿتؽ، صَى ك ِوى  ٍعحًك ٍاِّغ:ٓای از رقحْ)ةْ قؼح زغكؿ زیؼ( داِكسٕ  21لؼآیّغ ٍػکٕر در ظنٕص 

 اؿث.قغق اِساـ در ٍواظؽ ٍعحًك از کارقّاؿی جا دکحؼی قٔؼی، ٍؿَاری، قٔؼؿازی، ٍغیؼیث ازؼایی ك ... 

 
 اؾبؼ تحصیالت ٦ ٧٤ق پػ٦٪ف تمساز زا٤كد٧یب٢ تم٫سی ثط  -5خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ٠د٧١ق تمساز پط٦غ٨ تحصیٝی تمساز پبیب٢ ٤ب٩٠ ٧٤ق پػ٦٪ف ٠ّؽك تحصیٝی

 11 1 10 ٔبضق٥بؾی اضقس

 9 7 2 ٔبضق٥بؾی

 1 1 0 ٔبضزا٤ی

 21 9 12 ٠د٧١ق

 

 

 ٦ ت٧ظیك ٔتبة چبح ¶

 
 چاپ دك کحاب ةا ؾّاكیُ زیؼ:

 

 «لضآای قٔؼی ةٕؿیًْ جکّٕيٕژیٓای ؾٍَٕی ك اهحنادی در قٔؼ ٕٓقَّغ: ظًن ارزش» 

 ٓای آیّغق ةؼای قٔؼٓای پایغار(قٔؼ آیّغق )لؼـ ٓا ك ظؼح 
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 ای ل٧ٝٞ ٦ ٥ٌب٦ضی ٦ ق٫طزاضی قیطاظاخطایی ٧١٤ز٢ ِطاضزاز ثی٣ ٠طٔع ٥٠ؽ٩ّ ¶

 

ةؼداری اؾضای قٕرای اؿالٍی قٔؼ ك ٍغیؼاف قٔؼداری از ٍغارؾ ٍٕزٕد در ٓغؼ: ایُ هؼارداد ةْ ٍّؼٕر ةٔؼق

ای اظالع رؿاِی ؾًٕـ ك لّاكری ك جؼكیر ك جكٕین لؼّٓگ پژكٓف ك پاؿط ةْ ٓای اظالؾاجی ٍؼکؽ ٍّعوْ پایگاق

 ِیازٓای ؾًَی کارکّاف، ٍّؿوغ گؼدیغق اؿث. 

 

 قس٨:اِسا٠بت ا٤دبٞ

 

 ْای ؾًٕـ ك لّاكری در ظنٕص جَغیغ ك قارژ ٍايی صـاب کارةؼاف ةْ ٍّؼٕر اؿحمادق ازپیگیؼی از ٍؼکؽ ٍّعو 

  گاقٍضحٕای ؾًَی كب

 
 ؾبیط ٧٠اضز ¶

 

 ةؼكزرؿاِی ٍـحَؼ كةگاق گؼكق ٍعايؿات ك پژكٓف ةا ٍضحٕی دهین ك کاٍى 

 ك صضٕر در زًـات جٕزیٔی آف 1398 -1402ؾًَیاجی  –ؿايْ رآتؼدی ٓای ةؼِاٍْ پّرجکَیى کارةؼگ 

 1397ٓای ؿاؿ جٔیْ كضؿیث ؾًَکؼدی پؼكژق 
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 ٘ط٨٦ ث٫ج٧ز ض٦ق٫ب -2

 ISO9001:2015٪بی ٠سیطیتی؛ اؾتب٤ساضز  ١٠یعی ٦ ث٫ج٧ز ؾیؿتٟ ¶

 ؾبظ٠ب٢ ٦اثؿت٩ ث٩ ق٫طزاضی قیطاظ ١٠12یعی زاذٝی  –اًٜ 

  ؿاؾث( 90ركز کاری ) 15ؿازٍاف كاةـحْ ةْ قٔؼداری قیؼاز ةْ ٍغت  12ٍَیؽی داظًی 

 ٍٕرد ؾغـ اِعتاؽ 128ٓا قاٍى  جٔیْ گؽارش ٍَیؽی داظًی ك ارؿاؿ ةْ ؿازٍاف 

 ٠كٕالت ییق٥بؾب ٦ ٠م٧ٕؼ یعی١٠ ٨٧یق ث٩ ق٫طزاضی ٘ب٩٤ بظز٨ی ٥٠بؼُ یحٍبض ٦احس یعی١٠ –ة 

 یحٍبض ٥سیٌطا

 ؿاؾث( 80ركز کاری ) 15گاِْ قٔؼداری ةْ ٍغت  ٍَیؽی كاصغ صماری ٍّاظن یازدق 

  ٍٕرد ؾغـ اِعتاؽ 63جٔیْ گؽارش ٍَیؽی ك ارؿاؿ ةْ ٍّاظن ك ٍؿاكِث ظغٍات قٔؼی قاٍى 

  ٓای جعننی ةا كاصغ صماری ٍؿاكِث ظغٍات قٔؼی زٔث امالح لؼایّغ صماری ك رلؽ ٍكکالت قّاؿایی  ِكـثةؼگؽاری

 قغق در ٍَیؽی

 

 ٪ب ٦ اصالح ٌطای٥س٪ب ث٫ج٧ز ض٦ـ ¶

 ث٫ج٧ز ٌطای٥س٪بی ق٫طؾبظی –اًٜ 

 ٓای آپارجَاِی ايکحؼكِیکی( َٓکاری در ازؼای لاز اكؿ پؼكژق قٔؼكِغؿپاری )اؿحؿالـ 

 ؿاٍاِْ قٔؼكِغؿپاری )اؿحؿالـ آپارجَاِی( ك ارؿاؿ ةْ ادارق کّحؼؿ ك ِؼارت ةؼ ؿیـحٌ یکپارچْ  جٔیْ رآَّای

 قٔؼؿازی

  ٌةؼرؿی ؿاٍاِْ قٔؼكِغؿپاری ك ارؿاؿ ایؼادات لّی ك لؼایّغی ٍكآغق قغق ةْ ادارق کّحؼؿ ك ِؼارت ةؼ ؿیـح

 یکپارچْ قٔؼؿازی

 کار پؼكژق  قٔؼكِغؿپاری(؛ قؼکث در زًـات ةؼرؿی گؼدش َٓکاری ك پیگیؼی ةٔتٕد لؼایّغٓای قٔؼؿازی )پؼكژق

 قٔؼكِغؿپاری

 یؿپار زَؽ یصوٕه اةؿاد یةؼرؿ زًـْ یةؼگؽار ك یؼیگیپ 

  (ظالؼ ؾغـ ك کار افیپا پؼكاِْ) یقٔؼؿاز یّغٓایلؼا ؼیؿاةٔتٕد 

 یامالص ّغایلؼ یازؼا یؼیگیپ ك ی لؼایّغٓای قٔؼؿازیامالص ةـحْ ُیجغك 

 یقٔؼؿاز الحْی ةٔتٕد یّغٓاایلؼ اةالغ یؼیگیپ 

 ْیقٔؼؿاز یّغٓایلؼا امالح ؿايْ چٔار یزٍاِتّغ ةؼِاٍْ یازؼا یؼیگیپ ك یركزرؿاِ ة 

 ٠ؿت٥سؾبظی ٦ ث٫ج٧ز ٌطای٥س٪بی ٠بٜی )زضیبٌت تؿ٫یالت ثب٤ٕی( –ة 

  ؿاؾث( 23زًـْ ) 10ٍـحّغؿازی كضؽ ٍٕزٕد لؼایّغ جأٍیُ ٍّاةؽ ٍايی از ظؼین دریالث جـٔیالت ةاِکی ظی 
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  جغكیُ لؼایّغ ةٔتٕد یالحْ جأٍیُ ٍّاةؽ ٍايی از ظؼین دریالث جـٔیالت ةاِکی ك ارؿاؿ ةْ ٍؿاكِث ٍايی ك اهحنادی زٔث

 ةؼرؿی

 الؽار جـٔیالت ك قؼکث در زًـْ ةا قؼکث رایٕرز ةؼرؿی ِؼـ 

 ث٫ج٧ز ٌطای٥س٪بی ذس٠بت ق٫طی )حٍبضی( –ج 

 ٌیپارادا ژكاؿیك الؽار ِؼـ در اِكؿاةات یصمار ٍسٕز مغكر ّغیلؼا یٍـحّغؿاز 

 آ یصمار ةؼ ِؼارت ّغیلؼا امالح 

 ٪ب پیٙیطی ٤تبیح ١٠یعی زاذٝی اضؾبٚ قس٨ ث٩ ح٧ظ٨ –ز 

 5 ی)قٔؼدار ةْ كاةـحْ یٓا ؿازٍاف یداظً یؽیٍَ در قغق ٍكآغق یٓا اِعتاؽ ؾغـ ظنٕص در یارؿاي یٓا پاؿط یةؼرؿ 

 (ٍٕرد

 (ٍٕرد 30) ٓا ؿازٍاف ك ٍّاظن از یارؿاي یامالص اهغاـ یةؼرؿ 

 (ٍٕرد 40) ٓا ؿازٍاف ك ٍّاظن از یارؿاي ؛ٓا لؼـ صػؼ ك ْیجٔ ،یةازِگؼ درظٕاؿث یؼرؿة 

 3ی )ةازِگؼ زًـات ىیجكک ك یةازِگؼ زٔث ٍّاظن اٍالؾ یكاصغٓا در ٍٕزٕد یٓا لؼـ یةؼرؿ مٕرجسًـات یؼیگیپ 

 (زًـْ

  (ؿاؾث 2صٕزق ) در ٍٕزٕد یٓا اِعتاؽ ؾغـ ظنٕص در 9 ٍّعوْ ؾَؼاف كاصغ ةا یٔیجٕز زًـْةؼگؽاری 

 ؾبیط ٧٠اضز –ز 

 ْٓای داظًی قٔؼداری در راؿحای امالح لؼـ  ةؼرؿی دؿحٕرايؿَى ةؼگؽاری زًـات ك چگِٕگی جّؼیٌ مٕرجسًـ

 مٕرجسًـات قٔؼداری

 ی قیؼاز ٓای لضای ؿتؽ ةا َٓکاری قٔؼداری ٍّعوْ ِْ ك ؿازٍاف ؿیَا، ٍّؼؼ ك لضای ؿتؽ قٔؼدار ةؼرؿی ك امالح لؼـ

 لؼـ( 10)

  صضٕر در زًـات ةٔتٕد لؼایّغٓای قٔؼؿازی ك اٍالؾ در ظنٕص ایساد اٍضای ايکحؼكِیکی ك ایساد دؿحؼؿی كاصغ اٍالؾ

 در ؿیـحٌ ؿؼا )ؿْ زًـْ(

 ْقٔؼكِغاف ثیرضا فیالؽا ٓغؼ ةا یقٔؼكِغ ٍكارکث ّغایلؼ یةؼرؿ ك ٍعايؿ 

 ْاؿّاد ثیؼیٍغ ّغایلؼ یةؼرؿ ك ٍعايؿ 

 ٔیادار لـاد ةا ٍواةًْ ك ِؼارت ی،ؼیكگیپ زٔث یادار ؿالٍث ّغیلؼا ةؼِاٍْ ُیجغك ك ْیج 

 ٓای ةٔتٕد ٓای جکؼیٌ پیَاِکاراف ك جیٌ جغكیُ دؿحٕرايؿَى 

 ؼازیق یقٔؼدار یقٔؼكِغؿپار پؼكژق ؼ،ییجق کی داؿحاف» کحاب ؾیِٕ فیپ ِـعْ ُیجغك» 

 

 اخطای ٤فبٞ خب٠ك پصیطـ ٦ ثطضؾی پیك٫٥بز٪بی ق٫طزاضی قیطاظ ¶

 ةّغی زٔث ازؼای ِؼاـ پیكّٔادٓای ٍـأيْ ٍضٕر ٓای قٔؼداری ك ةؼرؿی ك اكيٕیث آكری ٍـایى ؿازٍاِی از صٕزق زَؽ 
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  1397پیگیؼی ك ٍکاجتْ در ظنٕص پؼداظث پاداش داكراف ك پیكّٔاددّٓغگاف دارای پیكّٔاد پػیؼلحْ قغق در ؿاؿ 

  ٍْٕرد( 41اِـاِی )ارؿاؿ گٕآی پیكّٔادٓای جأییغ قغق ةْ ادارق کى ؿؼٍای 

 پیگیؼی ةٔتٕد ك رلؽ اقکاالت ؿاٍاِْ ِؼاـ پیكّٔادٓا 

 ٍٕرد( 932ٓای داكری ) ةؼرؿی ك ارؿاؿ پیكّٔادٓا ةْ کارگؼكق 

 ٍٕرد( 661ةّغی ِحایر داكری ك اٍحیازٓای پیكّٔادٓا ) ةؼرؿی ك زَؽ 

 ؼاـ پیكّٔادٓآای قٔؼداری ك دتث ِحایر در ؿاٍاِْ ِ پیگیؼی كضؿیث ازؼای پیكّٔادٓا از صٕزق 

 ةؼرؿی ٍٕضٕع ارایْ ٍغؿ ِؼاـ پػیؼش ك ةؼرؿی پیكّٔادٓای قٔؼكِغی 

 ٍْریؽی ك جٕؿؿْ ؿؼٍایْ اِـاِی ارایْ گؽارش جضًیًی ؾًَکؼد ِؼاـ پیكّٔادٓا ةْ ٍؿاكف ةؼِا 

 ِٕیؾ جوغیؼِاٍْ داكراف ك راةعاف ِؼاـ پیكّٔادٓا جٔیْ پیف 

 

 1398٪بی تح٧ٚ ازاضی ؾبٚ  اخطای ثط٤ب٩٠ ¶

 ٓای قٔؼداری ٓای ؿحادی، ٍّاظن ك ؿازٍاف ةْ صٕزق1398ٓای جضٕؿ اداری ؿاؿ  غ ةؼِاٍْاةال 

 ٓای جضٕؿ اداری ٓای ؿحادی زٔث ازؼای ةؼِاٍْ ٍؿؼلی َِایّغگاف صٕزق 

 ٓا جٕؿط َِایّغگاف  ٓای ؿحادی ةا ٓغؼ ٍعايؿْ ك ةؼرؿی ةؼِاٍْ ةؼگؽاری اكيیُ زًـْ ةا َِایّغگاف جضٕؿ اداری صٕزق

 ٓا در قٔؼداری جؿییُ چگِٕگی ازؼای ةؼِاٍْ ٓا ك صٕزق

 ریؽی  ٓای ؿحادی ةا صضٕر َِایّغق ٍضحؼـ ؿازٍاف ٍغیؼیث ك ةؼِاٍْ ةؼگؽاری دكٍیُ زًـْ ةا َِایّغگاف جضٕؿ اداری صٕزق

ٓای جضٕؿ اداری ك قّاؿایی ٍٕارد ؾغـ ٍنغاؽ  ٓای ةؼِاٍْ اؿحاف ةا ٓغؼ ةؼرؿی دهین ك کارقّاؿی در ظنٕص لؿايیث

 ٓای ؿحادی صٕزقجٕؿط 

 ریؽی اؿحاف ةّغی ك جٔیْ لٔؼؿث ٍٕارد ؾغـ ٍنغاؽ ك ارؿاؿ ةْ ؿازٍاف ٍغیؼیث ك ةؼِاٍْ زَؽ 

 

 ٪بی ٠سیطیت ٌطای٥س٪ب ٔبضی ٦ ٘طزـ ٔبض زض ق٫طزاضی قیطاظ ثطضؾی ا٠ٕب٢ اؾتٍبز٨ اظ ؾیؿتٟ ¶

 الؽار  در ِؼـ« درظٕاؿث اهغاـ امالصی»ؿازی لؼایّغ  پیادقProcessMaker 

  ؿْ زًـْ( گاـ ٕفیاجٍٕاؿ در ؿاز لؼـ ك کار گؼدش ثیؼیٍغ ـحٌیؿك پیگیؼی اؿحمادق از ةؼرؿی( 

 

 ازاض٨ اضظیبثی ل١ٕٝطز  -3

 اؾتّطاض ٠سٚ خب٠ك اضظیبثی ل١ٕٝطز ؾبظ٠ب٤ی ق٫طزاضی قیطاظ ¶

 اخطای آظ٠بیكی ٠سٚ خب٠ك اضظیبثی ل١ٕٝطز ؾبظ٠ب٤ی -اًٜ 

  ٓای ٍغیؼیث پـَاِغ ك لّاكری اظالؾات  ك ؿازٍاف 11ك  9، 6ؿازٍاِی در ٍّاظن ازؼای آزٍایكی ٍغؿ زاٍؽ ارزیاةی ؾًَکؼد

 (97ك ارجتاظات )از اؿمّغ ٍاق 
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 ٓای كارد قغق در ؿاٍاِْ ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍاِی ةؼرؿی ك ارزیاةی دادق 

 ٓای پایًٕت ك ارایْ ِحایر جٔیْ کارِاٍْ ؾًَکؼد صٕزق 

  یقٔؼدار ؿعش در یؿازٍاِ ؾًَکؼد یاةیارز ٍغؿ ؿازی ٍؿؼلی ك پیادق –ب 

 ٓا ؿازٍاف ك ٍّاظن یجعنن یاةیارز یٓا قاظل یرؿاِ ركزْ ة 

 (ٍضٕر 5 در یازیاٍح 1000) یقٔؼدار یٓا صٕزق ةْ ؾًَکؼد یاةیارز زاٍؽ ٍغؿ اةالغ 

 6ك ٍؿؼلی ٍغؿ زاٍؽ ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍاِی ) ٓا ةؼِاٍْ فیپا ك ؾًَکؼد یاةیارز ُیِٕ یٓا ركش یإٍٓزق دكرق یةؼگؽار 

 ؿاؾث(

 22گاِْ ) ی ك إٍٓزش ٍغؿ زاٍؽ ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍاِی ةْ َِایّغگاف ارزیاةی ٍّاظن یازدقٔیجٕز یٓا زًـْ یةؼگؽار 

 ؿاؾث(

 

 ؾبظ٠ب٢ ٪ب ت٧ؾػ ق٫طزاضی ل١ٕٝطز یبثیاضظ خك٧٥اض٨» یثط٘عاض٪بی  ٪١ٕبضی زض تس٦ی٣ قبذص ¶

 «٪ب یبضیز٪ ٦ ٪ب یق٫طزاض

 یاةیارز یٓا قاظل یظؼاص زٔث کكٕر یٓا یقٔؼدار ؾًَکؼد ثیؼیٍغ یگػار اؿثیؿ کارگؼكق در َٓکاری ك ؾضٕیث 

 کكٕر یٓا یقٔؼدار

 ؼازیق یقٔؼدار یٓا صٕزق ةْ یاةیارز یٓا قاظل اةالغ 

اظ ق٫طزاضی  ٌبضؼ اؾتب٢ یعیض ثط٤ب٩٠ ٦ تیطی٠س ؾبظ٠ب٢ ٦ یٌط٠ب٤ساض ،یاؾتب٤ساض یبثیاضظ٪١ٕبضی زض  ¶

 قیطاظ

 ٍْریؽی اؿحاف ٍؿؼلی راةط قٔؼداری قیؼاز در ارزیاةی ؾًَکؼد ةْ ؿازٍاف ٍغیؼیث ك ةؼِا 

 ؼازیق یقٔؼدار ؼٍسَٕؾْیز یٓا صٕزق ةْ یلؼٍاِغار ك یاؿحاِغار یاةیارز یٓا قاظل إٍٓزش ك اةالغ ،یةؼرؿ 

 یاةیارز یٓا قاظل یظؼاص زٔث کكٕر یٓا یقٔؼدار ؾًَکؼد ثیؼیٍغ یگػار اؿثیؿ کارگؼكق در َٓکاری ك ؾضٕیث 

 کكٕر یٓا یقٔؼدار

 ؼازیق یقٔؼدار یٓا صٕزق ةْ یاةیارز یٓا قاظل اةالغ 

 ٘ب٩٤ ق٫طزاضی قیطاظ ثبظزیس٪بی ٠یسا٤ی اظ ؾؽح ٥٠بؼُ یبظز٨ ¶

 (الحْی ةٔتٕد%  55) 1397 ؿاؿدر  قغق ییقّاؿا ةٔتٕد هاةى ِواط ٍٕرد 703 پیگیؼی امالح 

 1398در قف ٍاق اكؿ  ِواط هاةى ةٔتٕد در ؿعش قٔؼ ردٍٕ 229ّاؿایی ق 

 ٓای ٍؼجتط ارؿاؿ گؽارش ةازدیغٓای ٍیغاِی زٔث ةٔتٕد ةْ صٕزق 

 پیگیؼی امالح ِواط هاةى ةٔتٕد قّاؿایی قغق 
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 ٪ب٤ب٩٠ی پػ٦٪كی ٦ پبیب٢٪بؼطح -

 

 ٪بی پػ٦٪كی:اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ زض ظ٠ی٩٥ ؼطح -

 

   بی تبثم٩٩ ا٤ؿب٤ی ق٫طزاضی قیطاظ ٦ ؾبظ٠ب٢آؾیت ق٥بؾی ؾط٠بی ؼطح٪ 

 

 ارؿاؿ گؽارش ٍؼصًْ اكؿ ظؼح جٕؿط جیٌ ٍسؼی  -

 ةؼدار  ارؿاؿ گؽارش ٍؼصًْ اكؿ ةؼای ِاػؼ ؾًَی، صٕزق ةٔؼق -

 ارزاع ِؼؼات صٕزق ةٔؼق ةؼدار ك ِاػؼ ةْ ٍسؼی ك امالح گؽارش -

 گؽارش ةْ صٕزق ٍايیجاییغ گؽارش اكؿ ك ارؿاؿ ٍکاجتْ پؼداظث  -

 پیگیؼی دریالث گؽارش ِٔایی ظؼح  -

 )دك ٍؼصًْ( دریالث گؽارش ِٔایی ك ارؿاؿ ةْ صٕزق ةٔؼق ةؼدار ك ِاػؼ ظؼح -

 پیگیؼی دریالث ِؼؼات كارؿاؿ ةْ ٍسؼی زٔث امالح ِٔایی گؽراقات ِٔایی -

 جاییغ ِٔایی گؽارش ك پیگیؼی زٔث ةؼگؽاری دلاع ِٔایی -

 

 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ زض ظ٠ی٩٥ پبیب٢ ٤ب٩٠ ٪ب:  -
 

    ٍْةؼرؿی پّر پؼكپٕزاؿ داِكسٕیی ٍحواضی اِساـ پایاف ِا 

 ارؿاؿ دك ٍٕرد پؼكپٕزاؿ ةْ داكر ك صٕزق ةٔؼق ةؼدار -

 اِؿواد یک ٍٕرد هؼارداد پایاف ِاٍْ -

   دریالث گؽارش ِٔایی یک ٍٕرد پایاف ِاٍْ ك ارؿاؿ ةْ صٕزق ةٔؼق ةؼدار 

   ٕیی ةْ داِكسٕیاف ٍحواضی پایاف ِاٍْ ٓا ك ٍكاكرق در ظنٕص جؿییُ ٍٕضٕعپاؿعگ 

   اجَاـ یک ٍٕرد پایاف ِاٍْ ك اظػ جاییغیْ صٕزق ةٔؼق ةؼدار ك ةؼگؽاری زًـْ دلاع در قٔؼداری 

  ْارؿاؿ ٍکاجتْ زٔث پؼداظث ٍتًـ صَایث از پایاف ِاٍْ داِكسٕیی ةْ صٕزق ٍؼةٕظ 

            

  

 ٘ط٨٦ ٠ؽبٜمبت ٦ پػ٦٪ف
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 پػ٦٪كی٤یبظؾ٥دی  -

 

   ُك دؿحْ ةّغی آِٔا ةْ دك ٍضٕر ظؼح پژكٓكی ك پایاف ِاٍْ اؿحعؼاج ؾّاكی 

 

 ؼطاحی ٦ اؾتّطاض ٤فبٞ ٠سیطیت زا٤ف زض ق٫طزاضی قیطاظ -
 

ٍٕدؼ ك کارآٍغ داِف  اقحؼاؾةا ٓغؼ « ظؼاصی ك اؿحوؼار ِؼاـ ٍغیؼیث داِف در قٔؼداری قیؼاز»ٓغؼ: پؼكژق 
 ٍغیؼیث قٔؼی ةیُ کارکّاف ك ٍغیؼاف در قٔؼداری قیؼاز در دؿث ازؼا اؿث. 

 

 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ :
 

  جغكیُ دؿحٕرايؿَى ٍـحّغؿازی جسارب )ِؼاٍّاٍْ ٍغیؼیث داِف( ك دریالث جاییغیْ ادارق کى ِٕؿازی ك جضٕؿ
 اداری

 ٓای پایًٕترقغ ك یادگیؼی ؿازٍاِی ك ؿّسف آِٔا در صٕزق ٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍاِی در ٍضٕرجٔیْ قاظل 

  در ظنٕص ك جٕؿؿْ ؿؼٍایْ اِـاِی )اؿتن ك لؿًی( زًـْ ةا صضٕر ٍؿاكف ٍضحؼـ ةؼِاٍْ ریؽی  ؿْةؼگؽاری

 ك ؿیاؿث گػاری در إٍر ٍغیؼیث داِف جٕؿؿْ ؿاٍاِْ ٍؼةٕظْ

 ،ٓای جٔؼاف، اممٔاف، قؼکث ِمث، قٔؼداری ٍػاکؼق ةا کارقّاؿاف ٍغیؼیث داِف قؼکث مّایؽ ًٍی پحؼكقیَی

 ٍكٔغ ك إٓاز ةْ ٍّؼٕر دریالث جسارب ایكاف در اهغاٍات جٕؿؿْ ِؼاـ ٍغیؼیث داِف

 ٍکاجتْ ةا قؼکث ًٍی مّایؽ پحؼكقیَی ك دریالث کحاب جسارب ٍغیؼاف پؼكژق آف قؼکث 

 ٍاف لاكا ةْ ٍّؼٕر ارزیاةی ؾوغ جٔیْ قؼح ظغٍات زاٍؽ ٍغیؼیث داِف ك پیٕؿث ِؼـ الؽاری آف ك ارؿاؿ ةْ ؿاز

 هؼارداد جٕؿؿْ ؿاٍاِْ

  ِْةؼگؽاری زًـْ ةا کارقّاؿاف ٍغیؼیث داِف در ٍضى ؿازٍاف لاكا قٔؼداری ٍكٔغ ك ةؼرؿی اهغاٍات ك ؿاٍا

 ٍغیؼیث داِف )ؿتغ( قٔؼداری ٍكٔغ 

 ركد آِٔا ةْ ؿاٍاِْ ٓا( ةا قٔؼداری ٍكٔغ ك كِآٍْای پژكٓكی ك پایافگػاری داِف مؼیش )ظؼحةْ اقحؼاؾ

 ٍغیؼیث داِف قٔؼداری ٍكٔغ

 

 خك٧٥اض٨ ثطتطی٣ ٪بی پػ٦٪ف ٦ ٧٤آ٦ضی ٠سیطیت ق٫طی زض ت٫طا٢حع٧ض ٌمبٚ زض یبظز٪١ی٣  -

 
ٓای ايًًَی ِٕآكری ك ةؼجؼیُٓؼ ؿايْ اهغاـ ةْ ةؼگؽاری زكّٕارق ةیُریؽی قٔؼ جٔؼاف ٍؼکؽ ٍعايؿات ك ةؼِآٍْغؼ: 

دكرق گػقحْ ةا ارائْ  در دق. قٔؼداری قیؼاز َِایغزاِتی ایُ زكّٕارق ٍیؾًَی ٍغیؼیث قٔؼی ك کّمؼاِؾ 

ْ دؿحاكردٓای پژكٓكی ةؼجؼ از صیخ کَی ك کیمی صضٕر لؿاؿ ك درظٕر جوغیؼی در زكّٕارق ك کّمؼاِؾ ٍػکٕر داقح

 . اؿث
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 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ :

 

  ٓای قاٍى ٍواالت، کحب جايیك ك جؼزَْ، ظؼحآكری آدار پژكٓكی کارکّاف ٓای قٔؼداری ك زَؽٍکاجتْ ةا جَاٍی صٕزق

 پیكّٔادیْ ظؼح جضویواجیپژكٓكی، دتث اظحؼاؾات ك 

  ْادؼ پژكٓكی ةْ قؼح زغكؿ ك ارؿاؿ ةْ دةیؼظاِْ زكّٕارق 95ةّغی ٍٕضٕؾی ةؼرؿی مضث اظالؾات اِحكار ادؼ ك ظتو 

 

  ی٧٤آ٦ض ٦ پػ٦٪ف ی٪ب٣یثطتط یا٣ٝٝ١ٜیث خك٧٥اض٨ ٣یز٪١یبظ ث٩ قس٨ اضؾبٚ یپػ٦٪ك آثبض آ٠بض  -٨6 ق١بض خس٦ٚ           

 

 اِتصبز ٠ّب٠٦تی زض ق٫طزاضی قیطاظ ؾبظی ضا٪جطز٪بی اخطایی -

 

ةْ  1398 ٍواكٍحی در ؿاؿٓای اهحناد ؿازی ؿیاؿثجاکیغات ٍواـ ٍؿؼٌ رٓتؼی در ظنٕص ازؼاییٓغؼ: ةؼ اؿاس 
ؿازِغ ك در ؿعش اؿحاف ٓای ٍٕرد ِؼؼ را ةؼآكردق ٍیٓایی در ؿعش قٔؼداری پؼداظحْ قغ کْ قاظلرمغ پؼكژق

 جادیؼگػاری ةاالیی دارِغ.
 

 :اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ 

 

 ِؼاـ یکپارچْ  "ِیپاؿاٍاِْ "ٓای ٍّحعب در ؼگػار اؿحاِی ك درج ٍكعنات پؼكژقٓای جادیةؼرؿی ك اِحعاب پؼكژق(

 پیكتؼد ك پایف اهحناد ٍواكٍحی( 

 ِْیپا"لؼـ ك ةارگػاری ةْ ٍّؼٕر جکَیى  صٕزق ٓای ٍعحًك قٔؼداری کارقّاؿاف ارائْ ٍكاكرق ة" 

 

  

 ح٧ظ٨ ٪بی ق٫طزاضی تمساز ٧٤ق اثط پػ٦٪كی

ٓای ٍؼدٍی، ٍؿاكِث ةؼِاٍْ ٍؿاكِث قٔؼؿازی ك ٍؿَاری، ؿازٍاف ؿؼٍایْ گػاری ك ٍكارکث 6 ٔتبة
 ریؽی ك جٕؿؿْ ؿؼٍایْ اِـاِی 

پژكٓفگؼكق ٍعايؿات ك  1 ؼطح پػ٦٪كی  

 گؼكق ٍعايؿات ك پژكٓف 2 ؼطح پػ٦٪كی پیك٫٥بزی

 گؼكق ٍعايؿات ك پژكٓف 8 پبیب٢ ٤ب٩٠

ٍؿاكِث ةؼِاٍْ ریؽی ك جٕؿؿْ ؿؼٍایْ اِـاِی، ٍؿاكِث صَى ك ِوى ك جؼالیک، ٍؿاكِث لؼّٓگی،  73 ٠ّبالت ٌبضؾی ٦ التی٣ خك٧٥اض٨
ٍؿاكِث لّی ك ؾَؼاِی،  ٓای جاةؿْ،ازحَاؾی ك كرزقی، ٍؿاكِث ظغٍات قٔؼی ك ؿازٍاف

 ؿازٍاف صَى ك ِوى ریًی، ٍؿاكِث قٔؼؿازی ك ٍؿَاری ك ٍّاظن یازدق گاِْ
  4 ٠ّبالت ٠ح٧ض ٦یػ٨

اثط  95 ٠د٧١ق  
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 ٔبض٥ٔب٢ح١بیت اظ ت٧ٜیسات ل١ٝی  -
 

قٔؼداری، جؼكیر لؼّٓگ ٍعايؿْ ك پژكٓف ك ِیؽ  کّافٓای پژكٓكی کارٓغؼ: ةْ ٍّؼٕر اؿحمادق ةٔیّْ از جٕاَِّغی

ؼداری قیؼاز اهغاـ ةْ جٔیْ ٓایی ةؼای رقغ ك ةايّغگی آِاف، قٔکّاف در ٍساٍؽ ؾًَی ك ایساد لؼمثصضٕر لؿاؿ کار

ك  ٍعايؿاجیٓای  َِٕدق جا الؽكف ةؼ اِساـ لؿايیث« کارکّاف قٔؼداری قیؼازصن جضوین، جايیك، جؼزَْ »ايؿَى دؿحٕر

 ، ةـحؼ ٍّاؿتی ةؼای جكٕین کارکّاف لؼآٌ آیغ. پژكٓكی

 

 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ :
 

 گؼكق ٍعايؿات ك پژكٓف قغق ةارؿاؿؾّٕاف کحاب(  2ك ٍوايْ  ؾّٕاف 43ؾّٕاف ادؼ پژكٓكی )45 ةؼرؿی ْ 

 ِاٍْ ٍػکٕرةؼ اؿاس آییُ ِمؼ از ِٕیـّغگاف 12ايؽصَْ پؼداظث صن 

 
 طاظیق زا٤كٙب٨ ٦ طاظیق یق٫طزاض ی٪ب ی٪١ٕبض زٌتط -

 

 ٕظؼلیُص جتادؿ اظالؾات ك جؿاٍالت ةیُ ةؼگؽاری پّر زًـْ در ظن 

 صضٕر ٍـحَؼ ٓمحگی در اجاؽ ظاِْ زاٍؿْ ك مّؿث قٔؼداری در داِكگاق قیؼاز 

 

  ح١بیت اظ ٥ٍٔطا٤ؽ ٪ب ٦ ٪١بیف ٪ب٠كبضٔت ٦  -

 

  زیؼ:ةْ قؼح َٓایف  ؿٍْکاجتْ ك جٕزیؽ لؼاظٕاف ةؼگؽاری 

 ریؽی ك ٍغیؼیث قٔؼی ك جٕؿؿْ پایغار قٔؼٓای آیّغقايًًَی ةؼِاٍْدكٍیُ کّمؼاِؾ ةیُ َِٔیُ کّمؼاِؾ ًٍی ك -

 اكيیُ کّمؼاِؾ ًٍی ةٔؼق كری در ٍغیؼیث قٔؼی -

 ٓای پژكٓف ك ِٕآكری در ٍغیؼیث قٔؼیايًًَی ةؼجؼیُیازدَٓیُ زكّٕارق ةیُ -

 

 ٪١ٕبضی ثب زا٤كد٧یب٢  -

 

صٕزق ٍغیؼیث قٔؼی ك رآَّایی ك ٓغایث داِكسٕیاف زٔث اِساـ ٓغؼ: ةْ ٍّؼٕر صَایث از جٕيیغات پژكٓكی در 

ای داِكسٕیی ةا در اظحیار هؼار دادف اظالؾات ٍٕرد ِیاز آِٔا ظی لؼآیّغی ظاص ةا داِكسٕیاف ك ٓ قٓا ك پؼكژ ِاٍْ پایاف

 قٕد.پژكٓكگؼاف َٓکاری ٍی
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 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ :
 

 ٓا داِكگاق از ٍکاجتْ الثیدر 

 ٓا پؼؿكّاٍْ غییجا ٍٕارد یةؼظ در ك افیداِكسٕ یدرظٕاؿح اظالؾات ؿعش یةؼرؿ 

 صؼاؿث ْیغییجا اظػ 

 ِاٍْ افیپا ك پؼكژق ىیجضٕ زٔث افیداِكسٕ از یکحت جؿٔغ اظػ 

 ْافیداِكسٕ جؿٔغ غییجا زٔث ٓا داِكگاق یإٍٓزق ُیٍؿاكِ ك ركؿا ةا ٍکاجت 

 ْافیداِكسٕ ةا یَٓکار زٔث صؼاؿث غییجا از پؾ یقٔؼدار یٓا صٕزق ةا ٍکاجت 

 

ٍّٔغؿی لضای ؿتؽ، صَى ك ِوى  ٍعحًك ٍاِّغ:ٓای از رقحْ)ةْ قؼح زغكؿ زیؼ( داِكسٕ  21لؼآیّغ ٍػکٕر در ظنٕص 

 اؿث.قغق اِساـ در ٍواظؽ ٍعحًك از کارقّاؿی جا دکحؼی قٔؼی، ٍؿَاری، قٔؼؿازی، ٍغیؼیث ازؼایی ك ... 

 
 اؾبؼ تحصیالت ٦ ٧٤ق پػ٦٪ف تمساز زا٤كد٧یب٢ تم٫سی ثط  -7خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ٠د٧١ق تمساز پط٦غ٨ تحصیٝی تمساز پبیب٢ ٤ب٩٠ ٧٤ق پػ٦٪ف ٠ّؽك تحصیٝی

 11 1 10 ٔبضق٥بؾی اضقس

 9 7 2 ٔبضق٥بؾی

 1 1 0 ٔبضزا٤ی

 21 9 12 ٠د٧١ق

 

 ٦ ت٧ظیك ٔتبة چبح -

 

 چاپ دك کحاب ةا ؾّاكیُ زیؼ:
 

 «لضآای قٔؼی ةٕؿیًْ جکّٕيٕژیٓای ؾٍَٕی ك اهحنادی در قٔؼ ٕٓقَّغ: ظًن ارزش» -

 ٓای آیّغق ةؼای قٔؼٓای پایغار(قٔؼ آیّغق )لؼـ ٓا ك ظؼح
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 ای ل٧ٝٞ ٦ ٥ٌب٦ضی ٦ ق٫طزاضی قیطاظاخطایی ٧١٤ز٢ ِطاضزاز ثی٣ ٠طٔع ٥٠ؽ٩ّ -

 

ةؼداری اؾضای قٕرای اؿالٍی قٔؼ ك ٍغیؼاف قٔؼداری از ٍغارؾ ٍٕزٕد در ٓغؼ: ایُ هؼارداد ةْ ٍّؼٕر ةٔؼق

ای اظالع رؿاِی ؾًٕـ ك لّاكری ك جؼكیر ك جكٕین لؼّٓگ پژكٓف ك پاؿط ةْ ٓای اظالؾاجی ٍؼکؽ ٍّعوْ پایگاق

 ِیازٓای ؾًَی کارکّاف، ٍّؿوغ گؼدیغق اؿث. 

 

 :قس٨ا٤دبٞ اِسا٠بت
 

 ْای ؾًٕـ ك لّاكری در ظنٕص جَغیغ ك قارژ ٍايی صـاب کارةؼاف ةْ ٍّؼٕر اؿحمادق از پیگیؼی از ٍؼکؽ ٍّعو

  گاقٍضحٕای ؾًَی كب

 
 ؾبیط ٧٠اضز -

 

 ات ك پژكٓف ةا ٍضحٕی دهین ك کاٍىةؼكزرؿاِی ٍـحَؼ كةگاق گؼكق ٍعايؿ 

 ك صضٕر در زًـات جٕزیٔی آف 1398 -1402ؾًَیاجی  –رآتؼدی ؿايْ ٓای ةؼِاٍْ پّرجکَیى کارةؼگ 

 1397ٓای ؿاؿ جٔیْ كضؿیث ؾًَکؼدی پؼكژق 
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 ازاض٨ ٔبض٘عی٥ی -1

 ا٧٠ض ٔبض٥ٔب٢ ضؾ١ی، ح١ٕی، پی١ب٤ی، ِطاضزازی ٦ ثبظ٤كؿتٙب٢

 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ :

 

 ٍْٓای مادرق از ٍؼازؽ هإِِی ك ذینالح زٔث پؼؿّى  مغكر کًیْ اصکاـ پؼؿًّی ك الؽایف صوٕؽ ؿاالِْ ةؼ ٍتّای ةعكّا

 لوؼق( 2327ٓا  ٓای ٍؿاكِث، ٍغیؼیث ٓا ك ؿازٍاف ك کارٍّغاف رؿَی، داةث ك پیَاِی ٍؼةٕط ةْ ٍّاظن، صٕزق 1728

 ردٓیاریٔای کكٕ جكکیى ٍـحَؼ زًـات قٕرای اداری ك اؿحعغاٍی ك ٓیئث ٍَیؽق ةا صضٕر َِایّغق ؿازٍاف قٔؼداری ٓا ك 

  ْاِـاِی ك ارایْ ِؼؼات کارقّاؿی  زًغ گؽارش ظؼح پژكٓكی آؿیب قّاؿی ٍغیؼیث ٍّاةؽ 5ٍعايؿ 

  ْةؼگؽاری زًـات جضٕؿ اداری ك پیگیؼی ك اِساـ اهغاٍات ٍؼةٕظ 

  دتث اظالؾات ك داِف مؼیش ادارق کى ؿؼٍایْ اِـاِی در ؿاٍاِْ ٍغیؼیث داِف 

   ك ٓا یٔؼدارق ؿازٍاف ،یاؿحاِغار ةا یٍٕرد ٍکاجتات ٌیجّؼ ك ْیجٔپاؿعگٕیی ةْ ِاٍْ ٓای قٕرای ٍضحؼـ اؿالٍی قٔؼ ك 

 ی ك پػیؼش کارإٍٓزداظً یٓا ةعكّاٍْ ك ٍکاجتات ْیجٔ ُیَٓچّ ك ادارت ؼیؿا ك کكٕر یٓا یاریدٓ

  جتغیى كضؿیث کارگؼاف هؼاردادی ةْ صکَی پؾ از جائیغ گؽیّف قٔؼداری ك ؾّٕاف در کَیحْ ظؼح ظتوْ ةّغی ٍكافى

 کارگؼی اؿحاِغاری

  رؿَی پؾ از جاییغ گؽیّف ك صؼاؿث ك اِحناب ایكاف ةْ پـحٔای ؿاظحار ایذارگؼاف ةْ جتغیى كضؽ ةؼرؿی ك پیگیؼی

 ؿازٍاِی قٔؼداری ك مغكر صکٌ اؿحعغاـ هعؿی

 ( 958مغكر گٕآی اقحقاؿ ، ضَاِث ، صوٕؽ ، کـؼ از صوٕؽ  زٔث کارکّاف قٔؼداری )ٍٕرد 

  ی پؼكِغق جعًماجی ك ارزاؾی در ظؼح ك جنَیٌ گیؼزًـْ( ك 12ی کار کارگؼاف قٔؼداری )کَیحْ اِضتاظزًـات ةؼگؽاری

 پؼكِغق( 60)کَیحْ 

 از ظؼین اؿحاِغاری ك ؿازٍاف قٔؼداری ٓا ك دٓیاریٔای  1398ةکارگیؼی ِیؼكی آجف ِكاف زغیغ در ؿاؿ  ةؼگؽاری آزٍٕف

 کكٕر

  ؿاؿ ؿاةوْ پیَاِی ةْ رؿَی آزٍایكی ك ظی ٍؼاصى گؽیّف ، مٕرجسًـْ قٕرای 8اظػ ٍسٕز جتغیى كضؽ کارٍّغاف ةا 

 اداری، جكکیى پؼكِغق ك ارؿاؿ ةْ ؿازٍاف قٔؼداری ٓا كدٓیاری ٓای کكٕر

 جکايیك ةٕدزْ ةا ؾّٕاف جؼفیب ك جكٕین ةازِكـحگی ك ارؿاؿ ةْ قٕرای ٍضحؼـ اؿالٍی قٔؼ   50جٔیْ ك جغكیُ الیضْ ةّغ

 قیؼاز 

 
 

 ازاض٨ ٔٛ ؾط٠بی٩ ا٤ؿب٤ی
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 ٘عاضـ ل١ٕٝطز ١ٔیت٩ ؼطح ؼج٩ّ ث٥سی ٠كبوٛ ٔبض٘طی  -8خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ٌّط٨ ؼج٩ّ ث٥سی ٠كبوٛ ٔبض٘طی١ٔیت٩ ؼطح 

ق٫طزاضی٫بی اؾتب٢ ٌبضؼ ٦ ؾبظ٠ب٫٤بی  ثطضؾی پط٤٦س٨ زض ١ٔیت٩ ؼطح ؼج٩ّ ث٥سی ٠كبوٛ ٔبض٘طی

 ٦اثؿت٩
213 

 1728 ؾبظ٠ب٫٤ب ٦ ٥٠بؼُ یبظز٨ ٘ب٩٤ ٪بی پطؾ٥ٛ ٦ صس٦ض احٕبٞ ح٧ِّی ٔبض٘طا٢ ح١ٕی ثطضؾی پط٤٦س٨

 213 ق٫طزاضی قیطاظاضتّبء ٘ط٨٦ ٦  الؽبء ضتج٩  خ٫ت پط٤٦س٨ثطضؾی 

 442 ٦ صس٦ض اثالن ٪بی ٠تٍط٩ِ ٦ پیٙیطی ا٧٠ضات ازاضی پطزاذت ٠ؽبٜجبت ٦ ٤ب٩٠

 9 ؼطح پط٤٦س٨ ؾبیط ق٫طزاضی٫بی اؾتب٢

 

 

 

 ٘عاضـ ل١ٕٝطز ا٧٠ض ٔبض٘طا٢ ح١ٕی  -9خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ٌّط٨ ل١ٕٝطز ا٧٠ض ٔبض٘طا٢ ح١ٕی

 45 ثطضؾی پط٤٦س٨ پطؾ٥ٛ ٠تّبظی ثبظ٤كؿتٙی

 20 ؾبٚ ؾبث٩ّ ٔبض ٠30طاحٛ ثبظ٤كؿتٙی ٔبض٥ٔب٢ تبثك ِب٢٧٤ ٔبض ٦اخس قطایػ ثبالی ا٤دبٞ 

 442 صس٦ض اثالن خبثدبیی ٦ ا٤تصبة ٔبض٘طا٢ ح١ٕی ٦ ٔبض٥ٔب٢ ِطاضزازی

پیٙیطی ٦ ؼطح پط٤٦س٨ ٔبض٘طا٢ ٌعبی ؾجع ق٫طزاضی ث٩ ٥٠ف٧ض اؾتٍبز٨ اظ ٠عایبی ٠كبوٛ ؾرت ٦ ظیب٢ آ٦ض اظ 

 ؾبظ٠ب٢ تأ٠ی٣ اخت١بلیؼطیُ ازاض٨ ٔبض ٦ 
10 

 20 ثطضؾی پط٤٦س٨ ٦ ٠ٕبتجبت ٠طث٧غ ث٩ پطزاذت ؾ٧٥ات ذس٠ت ٦ تؿ٧ی٩ حؿبة ثبظ٤كؿتٙب٢

 66 ٪ب خ٫ت ٔؿط اظ ح٧َّ ٔبض٥ٔب٢ ٠ٕبتج٩ ثب ا٧٠ض ٠بٜی ٦ ٥٠بؼُ ٦ ؾبظ٠ب٢

 15 ثطضؾی پط٤٦س٨ پطؾ٥ٝی ٦ صس٦ض احٕبٞ اٌعایف ، ٔب٪ف ٦ ِؽك حُ ا٦الز

 59 ٧٤ثت ٔبضی ، قت ٔبضی ٦ حُ ٠ؿؤٜیت پطؾ٥ٛصس٦ض احٕبٞ تىییط 

 23 قطٔت زض خٝؿبت ١ٔیت٩ ٥ٌی ٠كبوٛ ؾرت ٦ ظیب٢ آ٦ض ٠ؿتّط زض ازاض٨ ٔبض ث٩ ل٧٥ا٢ ١٤بی٥س٨ ٔبض٘ط

 5 ثجت ٦ احتؿبة ٠سضْ تحصیٝی پطؾ٥ٛ زض ؾیؿتٟ ضای٧ضظ

 40 پیٙیطی ٠كبوٛ ؾرت ٦ ظیب٢ آ٦ض
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  ا٧٠ض ٔبض٥٠سا٢ ضؾ١ی ٦ پی١ب٤یل١ٕٝطز ٘عاضـ   -10خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ٌّط٨ ل١ٕٝطز ٦احس ٔبض٥٠سا٢ ضؾ١ی ٦ پی١ب٤ی

 2327 ٔٛ احٕبٞ صبزض٨

 276 پط٤٦س٨ ا٤تصبة ث٩ پؿت٫بی ؾبظ٠ب٤ی

 59 پط٤٦س٨ زضذ٧اؾت ٠ب٧٠ضیت ٦ ا٤تّبٚ

 38 پط٤٦س٨ ت١سیس ٠ب٧٠ضیت

 53 احتؿبة ٠سضْ تحصیٝی

 126 اؾترساٞ پی١ب٤ی ٦ ِؽمی

 207 اؾتحّبِیاضتّب ٘ط٨٦ 

 31 ٦ ٠سیطا٢( ایثبض٘طی ،ثطخؿتٙی ، ضظ٥٠س٘ی تك٧یّی) اضتّب ٘ط٨٦ 

 32 پط٤٦س٨ ثطِطاضی ٧ٌَ اٜمبز٨ ٦یػ٨ اضقس

 88 زضصس 55،  35ثطضؾی پط٤٦س٨ ٧ٌَ اٜمبز٨ ٦یػ٨ 

 115 ٪ب خ٫ت اضتّبء ٘ط٨٦ ثطضؾی پط٤٦س٨

 192 تمساز اثالن ٪بی صبزض٨ ثطای ٔبض٥٠سا٢ ضؾ١ی ٦ پی١ب٤ی

 65 صس٦ض ٧٘ا٪ی ح٧َّ ٦ ظ١ب٤ت ٤ب٩٠ ثب٤ٕی ٦ اقتىبٚ ث٩ ٔبض

 156 ثطِطاضی ٠عایبی ٔبضق٥بؾی

 52 ت١سیس ِطاضزاز پی١ب٤ی

 48 تمدیٛ زض ٘ط٨٦

 41 پبزاـ اظز٦اج

 5 ثطِطاضی ؾرتی قطایػ ٠حیػ ٔبض آتف ٤كب٤ب٢

 10 ٠ٕبتجبت اؾتمالٞ ٦ ا٤تّبٚ ؾ٧اثُ ذس٠ت

 5 ٠ب٧٠ضیت آ٧٠ظقی ایثبض٘طا٢

 227 ٠ٕبتجبت ٠تٍط٩ِ

 4151 خ١ك ٔٛ
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 ل١ٕٝطز ٦احس ٔبض٥٠سا٢ ِطاضزازی ٘عاضـ   -11خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ٌّط٨ (٪بی پطؾ٥ٛ ٦ صس٦ض ِطاضزاز ثطضؾی پط٤٦س٨) ٔبض٥٠سا٢ ِطاضزازی

 225 ق٫طزاضی ٦ ؾبظ٠ب٢ ِؽبض ق٫طی ٔبض٥٠سِطاضزازی

 65 ٔبض٘طِطاضزازی

 7 ِطاضزاز ٔبض ٠می٣

 31 تحصیٝی اضائ٩ قس٨اؾتمالٞ ٠ساضْ 

 4 احتؿبة ٠سضْ تحصیٝی

 5 ثطِطاضی،اٌعایف ،ٔب٪ف ٦ ِؽك حُ ا٦الزال١بٚ 

 8 ٦ ٧٤ثتٕبضی اٌعایف ٦ ٔب٪ف ٠عایبی ٔبضق٥بؾی

 2 ثبظ٤كؿت٩، ٠ؿتمٍی ٦ ِؽك ضاثؽ٩

 3 ا٤دبٞ ٠ٕبتجبت ٠طث٧غ ث٩ ؾبظ٠ب٢ تب٠ی٣ اخت١بلی

 27 ثطضؾی پط٤٦س٨ اضتّب ٘ط٨٦ ٦ تؽجیُ ٦ظك

 23 اثالنصس٦ض 

 

 
 ثبظ٤كؿتٙب٢ ٔبض٥٠سا٢٘عاضـ ل١ٕٝطز ا٧٠ض   -12خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ٌّط٨ ل١ٕٝطز ا٧٠ض ثبظ٤كؿتٙب٢

 17 ثطِطاضی ح٧َّ ثبظ٤كؿتٙی ٦ اظ ٔبضاٌتبز٘ی ٦ صس٦ض احٕبٞ ٦ پطزاذت ٠ؽبٜجبت

 5 ثطِطاضی ح٧َّ ٦ـی٩ٍ ٦ضاث ٔبض٥٠سا٢ ٠ت٧ٌی ٦ صس٦ض احٕبٞ ٦ پطزاذت ٠ؽبٜجبت

 6 ثبظ٤كؿتٙی ٦ ٦ـی٩ٍ ٦ضاث ثمٝت ٤ساقت٣ ٦ضث٩ ٠ك٧١ٚ زضیبٌت ح٧َّ ٦ احٕبٞ اصالحیِؽك ح٧َّ ٔٝی 

 5 پطزاذت ٪عی٩٥ ٣ٍٔ ٦ ز٣ٌ ٦ضاث ث٩ ثبظ٤كؿت٩ ٠ت٧ٌی ٦ اٌطاز تحت تٍٕٛ

 33 پطزاذت پبزاـ اظز٦اج ث٩ ٌطظ٤سا٢ ٔبض٥٠س ثبظ٤كؿت٩ ٦ ٠ت٧ٌی

 17 پطزاذت پبزاـ ؾ٧٥ات پبیب٢ ذس٠ت

 17 اؾتٍبز٨ ٤كس٨پطزاذت ث٫بی ٠طذصی 

 215 صس٦ض ٧٘ا٪ی ح٧َّ ٦ ظ١ب٤ت ثب٤ٕی خ٫ت ثبظ٤كؿتٙب٢ ٦ ٦ضاث

 84 اصالح، ٔؿط ، ایدبز ٦ ٧٠اضز ٠تٍط٩ِ ثی٩١ ذس٠بت زض٠ب٤ی ثبظ٤كؿتٙب٢ ٦ ٦ضاث

 49 اصالح ٦ ٔؿط ٦ ایدبز ٦ ٧٠اضز ٠تٍط٩ِ ثی٩١ ت١ٕیٛ  زض٠ب٢ ثبظ٤كؿتٙب٢ ٦ ٦ضاث

 554 پیٙیطی ثی٩١ ل١ط ثبظ٤كؿتٙب٢

 848 پیٙیطی احٕبٞ ٦ ثی٩١ ت١ٕیٝی اظ ؼطیُ ؾبظ٠ب٢ ثبظ٤كؿتٙی

 848 پیٙیطی پطزاذت ح٧َّ ٦ ٠عایبی ٠ب٪یب٩٤ ثبظ٤كؿتٙب٢ ٦ ٦ضاث
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 ا٧٠ض ٔبض٥ٔب٢ ثرف ذص٧صی: ¶

 
 ك ٓا ىیپحاِـ یةؼرؿ ك ؼكیِ لیجعن ك یازؿّسیِ زٔث در یقٔؼدار جاةؿْ ادارات ك ٓا ؿازٍاف ٍّاظن، ٔا،ٍؿاكِح ةا جؿاٍى 

 .ٍٕزٕد یٓا جعنل

  زَؽ آكری ِاٍْ ٓا ك جٕالن ِاٍْ ٓای زاةْ زایی ك اظالؾات ٍؼةٕط ةْ کَیحْ پّر ِمؼق ك َٓآّگی زٔث ةؼگؽاری زًـات

 زًـْ 16ةْ جؿغاد 

  ك ارؿاؿ ةْ قؼکث ٓای جاٍیُ   3143رؿیغگی ةْ إٍرات پؼؿّى ةعف ظنٕمی ك دتث کارکؼد ٍآیاِْ پؼؿّى  ةْ جؿغاد

 ِیؼك 

 يیـث ةا ؿیـحٌ صوٕؽ دؿحَؽد 96ث صوٕؽ کارکّاف ةعف ظنٕمی ةْ جؿغاد کّحؼؿ يیـ 

  ْهؼارداد)ِؼٌ آكراف ِگٔتاف، ِؼٌ آكراف ؿغ ٍؿتؼ، کارداف جالش کارگؼی،ِیؼكاصؼار اداری ك  3کّحؼؿ يیـث ؿّٕات ٍؼةٕط ة

 اٍیغزٕیاف ؿازٍاف پـَاِغ(

  ِمؼ 20ِمؼ ك دتث ِحایر گؽیّف 21مغكر درظٕاؿث ِاٍْ گؽیّف 

 ؿی ك پیگیؼی لؼایّغ اِؿواد هؼاردادٓای زغیغ جاٍیُ ِیؼك قاٍى:ةؼر 

  ِمؼ ك جمکیک اظالؾات هؼارداد ةْ ؿػْ ةعػف قػٔؼی، اداری ك  1257پیگیؼی ك آِايیؽ زٔث اِؿواد هؼارداد اداری
 ايکحؼكِیک ك اؾَاؿ جقییؼات در ؿیـحٌ رایٕرز

  صَى ك ِوى ریًی ةا هؼارداد اداری،ظغٍاجی ك راِّغق ادفاـ دك هؼارداد ٍؼةٕط ةْ ؿازٍاف لّاكری اظالؾات ك ؿازٍاف
 ِمؼ190ك اؾَاؿ جقییؼات ةْ جؿغاد 

  پیگیؼی ك آِايیؽ زٔث اِؿواد هؼارداد راِّغق 

  ِمؼ 333پیگیؼی ك آِايیؽ زٔث اِؿواد هؼارداد کارگؼی اؾَاؿ جقییؼات در ؿیـحٌ رایٕرز ةْ جؿغاد 

 ٍ( ك اؾَاؿ جقییؼات در ؿیـحٌ رایٕرز ةْ جؿغاد پیگیؼی ك آِايیؽ زٔث اِؿواد هؼارداد ِگٔتاف )ِمؼ 640ّاظن ك ادارات 

 پیگیؼی ك آِايیؽ زٔث هؼارداد صسَی ك كیؼایف هؼارداد 

 :ةؼكز رؿاِی ِؼـ الؽار ٍّاةؽ اِـاِی رایٕرز ك اؾَاؿ جقییؼات قاٍى 

  ٍٕرد اةالغ جقییؼات ؿیـحَی )جآى،امالح ققى، ٍؼکؽ ٓؽیّْ ك ...( 1682مغكر 

  صکٌ الؽایف صوٕؽ ؿاالِْ ك الؽایف صن ٍـکُ ، اكالد ، گؼكق ك ... 12100مغكر 

  ْجٔیْ آٍار زٔث ؿازٍاف ةازرؿی کكٕر ك زَؽ آكری اظالؾات ٍؼةٕط ةْ کارکّاف هؼارداد َٓکاری ك ٍكاكرق ای ٍؼةٕط ةْ ة

 98ك  97، 95،96ؿاؿ ٓای 

 َاؿ یا صػؼ در يیـث کارکؼد ك صوٕؽةؼرؿی الؼادی کْ كازغ قؼایط دریالث ٓؽیّْ ٍٔغکٕدؾ ٍی قِٕغ ك اؾ 

  ِمؼ 619اؿکُ ٍسٕز ٓای ةکارگیؼی پؼؿّى ٍؼةٕط ةْ ؿائای هتى ةْ جؿغاد 

  ٍؼةٕط ةْ ةیَْ جکَیًی پؼؿّى 98صػؼ ك اضالْ ك ةؼكز رؿاِی آٍار ؿاؿ 
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 ٘عاضـ ل١ٕٝطز ٦احس ثبیٙب٤ی  -13خس٦ٚ ق١بض٨ 

 
 ٘عاضـ ل١ٕٝطز ا٧٠ض زثیطذب٩٤  -14خس٦ٚ ق١بض٨ 

 

  

 تمساز ل٧٥ا٢

 15290 زثیطذب٩٤)٦اضز٨(٪بی زضیبٌتی اظ ؼطیُ  ٤ب٩٠

 1246 ٪بی زضیبٌتی اظ ؼطیُ زثیطذب٩٤)صبزض٨( ٤ب٩٠

 30 پطؾ٥ٝی )ث٩ ؼ٧ض ٠ت٧ؾػ ض٦ظا٩٤(٪بیی  پط٤٦س٤٨ؿر٩ اٜٕتط٤یٕی ث٩ ض٦ظ ضؾب٤ی 

 50 ی زض ِبٜت پط٤٦س٨ ٪بی ٧٠ظ٧لی)ث٩ ؼ٧ض ٠ت٧ؾػ ض٦ظا٩٤(ثبیٙب٤ی ٠ٕبتجبت ازاض

 10 ٠ت٧ؾػ ض٦ظا٩٤()ث٩ ؼ٧ض ٪بی ٔبضآ٧٠ظا٢ زض ؾیؿتٟ  ثجت ٤ب٩٠

 50 ا٤تّبٚ پط٤٦س٨ ٪بی پطؾ٥ٝی ثال اؾتٍبز٨ ث٩ ثبیٙب٤ی ضأس

 1150 ثبظ٤ٙطی ٠دسز زض چیس٠ب٢ پط٤٦س٨ ٪بی پطؾ٥ٝی ٠طث٧غ ث٩ ٔبض٥ٔب٢ پی١ب٤ی ٦ ح١ٕی

 تمساز ل٧٥ا٢ ٧٤ق

 5437  ٪بی صبزض٨ ٤ب٩٠

 12008  ٤ب٩٠ ٪بی ٦اضز٨

 236 صبزض٨ ٪بی ٠حط٠ب٩٤ ٤ب٩٠

 114 ٦اضز٨
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 ازاض٨ ضٌب٨ ٔبض٥ٔب٢  -2

 
 ٦اٞ پطزاذتی ص٥س٦َ ِطض اٜحؿ٩٥ ٔبض٥ٔب٢  ٘عاضـ  -15ق١بض٨  خس٦ٚ

 ٠جٝه )ضیبٚ( / تمساز ل٧٥ا٢

 000/000/150 ؾًّ پطزاذت ٦اٞ )ضؾ١ی، پی١ب٤ی، ح١ٕی ٦ ِطاضزازی(

 000/200/1 پی١ب٤ی، ح١ٕی ٦ ِطاضزازی(پؽ ا٤ساظ ٠ب٪یب٩٤ العبء )ضؾ١ی، 

 000/000/75 ؾًّ پطزاذت ٦اٞ )ثرف ذص٧صی(

 000/000/1 پؽ ا٤ساظ ٠ب٪یب٩٤ العبء )ثرف ذص٧صی(

                          ٦اٞ پطزاذتی ث٩ پطؾ٥ٛ ضؾ١ی ، پی١ب٤ی، ِطاضزازی ٦ ح١ٕی                                                                          

 ٌّط٨  258

                                ٦اٞ پطزاذتی ث٩ پطؾ٥ٛ ثرف ذص٧صی                                                                                               

 ٌّط٨ 104

 

 

 ٌطظ٤سا٢ آ٫٤ب ٘عاضـ پطزاذت ١ٔٓ ٪عی٩٥ ٧ٜاظٞ اٜتحطیط پطؾ٥ٛ ٦  -16ق١بض٨ خس٦ٚ 

 

 

 تحصیٝی ٌطظ٤سا٢ ١٠تبظ پطؾ٥ٛ٘عاضـ پبزاـ   -17خس٦ٚ ق١بض٨ 

 
 
 

 

 تمساز ٠ّؽك تحصیٝی                                                             ٠جٝه ؾطا٩٤ ٪ط ٤ٍط )ضیبٚ(    

  ٠000/500/1ّؽك اثتسایی                                                                  

  ٠000/000/2ّؽك ٠ت٧ؾؽ٩                                                                

  ٠000/000/2ّؽك زا٤كٙب٨                                                                

 ٤ٍط  2043 

٤ٍط 1077  

٤ٍط   443  

٤ٍط 3563  خ١ك ٔٛ   

 تمساز ٠ّؽك تحصیٝی                                                             ٠جٝه ؾطا٩٤ ٪ط ٤ٍط )ضیبٚ(    

  ٠000/000/1ّؽك اثتسایی                                                                  

  ٠000/200/1ّؽك ٠ت٧ؾؽ٩                                                                

  ٠000/200/1ّؽك زا٤كٙب٨ )٤ی١ؿبٚ/یٓ تطٞ(                                    

  ٠000/750/1ّؽك زا٤كٙب٨ )ز٦تطٞ(                                                   

 ٤ٍط  1515 

٤ٍط   625  

٤ٍط    36  

٤ٍط    42  

٤ٍط 2218  خ١ك ٔٛ   
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 ٪سی٩ ت٧ٜس ٌطظ٤سا٢ پطؾ٥ٛ   -18خس٦ٚ ق١بض٨ 

 
 ٪سی٩ اظز٦اج پطؾ٥ٛ ٦ ٌطظ٤سا٢ آ٫٤ب   -7خس٦ٚ ق١بض٨ 

 

 

 قبضغ ث٣ ٔبضت پطؾ٥ٛ )ضؾ١ی، پی١ب٤ی، ِطاضزازی ٦ ح١ٕی( 

 000/000/2از ٍتًـ ٍغیؼاف كاصغٓای ٍعحًك قٔؼداری  مالصغیغ ك جكعیل ةا جٕزْ ةْ یکتار ٍاق ؿْ در ظٕؿ ٓؼ

 گؼدد.اؾالـ ٍی  رلاق ادارق ةْ کارکّاف جکَیى ك پؼداظث ةْزٔث ریاؿ  000/500/3ةا ٍیاِگیُ ریاؿ  000/000/4ریاؿ جا 

 قبضغ ث٣ ٔبضت پطؾ٥ٛ   -19خس٦ٚ ق١بض٨ 

 

 ٪بی صبزض قس٨ ثبثت ثی٩١ ذ٧زض٦ ٠مطٌی ٤ب٩٠  -20خس٦ٚ ق١بض٨ 

 
 
 
 
 
 
 

 تمساز ) ٤ٍط( ٠جٝه ٪سی٩ ٪ط ٤ٍط )ضیبٚ(                                    ل٧٥ا٢               

 41 000/000/3                             ٪سی٩ ت٧ٜس ٌطظ٤س ا٦ٚ

 39 000/000/5                             ز٦ٞ ٪سی٩ ت٧ٜس ٌطظ٤س 

 5 000/000/7                             ٪سی٩ ت٧ٜس ٌطظ٤س ؾ٧ٞ

 تمساز ) ٤ٍط( ٠جٝه ٪سی٩ ٪ط ٤ٍط )ضیبٚ(                                                               ل٧٥ا٢                              

 9 000/000/5                     ٪سی٩ اظز٦اج ٌطظ٤سا٢ پطؾ٥ٛ ح١ٕی، ِطاضزازی ٦ ثرف ذص٧صی

 9 000/960/16٪سی٩ اظز٦اج ٌطظ٤سا٢ پطؾ٥ٛ ضؾ١ی ٦ پی١ب٤ی )قبوٛ ٦ ثبظ٤كؿت٩(                   

 30 000/000/7                                   پطؾ٥ٛ ح١ٕی، ِطاضزازی ٦ ثرف ذص٧صی٪سی٩ اظز٦اج 

 000/960/16                     ٪سی٩ اظز٦اج پطؾ٥ٛ  ضؾ١ی ٦ پی١ب٤ی                                        

 000/000/10                                                                        ٪سی٩ اظز٦اج ٪١ٕبض ثب ٪١ٕبض

9 

4 

 تمساز ) ٤ٍط(   ل٧٥ا٢

 97ث٣ ٔبضت ؾ٩ ٠ب٪٩ چ٫بضٞ ؾبٚ قبضغ 

 98قبضغ ث٣ ٔبضت ؾ٩ ٠ب٨ ا٦ٚ ؾبٚ 
 )پطزاذت زض اثتسای ؾبٚ خبضی( 

1521 

1565 

 تمساز  ل٧٥ا٢

ٌّط٨  329  اؾتٍبز٨ اظ ترٍیٍبت ثی٩١ ذ٧زض٦صس٦ض ٠مطٌی ٤ب٩٠ خ٫ت   
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 ٪بی صبزض قس٨ ثبثت ٪عی٩٥ ٣ٍٔ ٦ ز٣ٌ ٠مطٌی ٤ب٩٠  -21خس٦ٚ ق١بض٨ 

 

 پطزاذت ٠ّطضی ٠ب٪یب٩٤ ٠م٧ٜٝی٣ )اظ ٠حٛ ص٥س٦َ ٌطظا٤ٙب٢(  -22خس٦ٚ ق١بض٨ 

 
 

 ل١ٕٝطز ص٥س٦َ تب٠ی٣ ٪عی٩٥ ٪بی زض٠ب٤ی ٔبض٥ٔب٢  -23خس٦ٚ ق١بض٨ 

 

 ٪سایبی ٦اضیع قس٨ ث٩ حؿبة خب٤جبظا٢ ث٩ ٥٠بؾجت ض٦ظ خب٤جبظ  -24خس٦ٚ ق١بض٨ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 ٠جٝه ؾطا٩٤ ) ضیبٚ(  تمساز ) ٧٠ضز( ل٧٥ا٢

 000/540/3  30 صس٦ض ٠مطٌی ٤ب٩٠ ث٩ زاضاٜطح٩١ ثبثت ٪عی٩٥ ٣ٍٔ ٦ ز٣ٌ

 0000/000/3  4 ؾجس ٔبالی ٠ت٧ٌیب٢

                  

 (ضیبٚ)  ٠ب٪یب٩٤ ٠جٝه ٪ط ٤ٍط  تمساز ل٧٥ا٢

 0000/000/1  50 ٠ّطضی ٠ب٪یب٩٤ ٌطظ٤سا٢ ٦ اٌطاز تحت تٍٕٛ پطؾ٥ٛ

 تمساز ل٧٥ا٢

ٌّط٨ 1712 ز٤سا٤پعقٕی صبزض قس٨ خ٫ت اؾتٍبز٨ اظ ذس٠بت ٤ب٩٠ ٠مطٌی  

ٌّط٨  320 ثی١بضؾتب٤ی ٠مطٌی ٤ب٩٠  صبزض قس٨ خ٫ت اؾتٍبز٨ اظ ذس٠بت  

 تمساز ٠جٝه ٪سی٩ ٪ط ٤ٍط )ضیبٚ(                ل٧٥ا٢                                                                  

 ٤ٍط  117 0000/000/5                      خب٤جبظا٢ قبوٛ زض ق٫طزاضی                           

 ٤ٍط  119 000/000/5                      خب٤جبظا٢ ثبظ٤كؿت٩                                            
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 ذس٠بت ٔبضت ضٌب٪ی  -25خس٦ٚ ق١بض٨ 

 

  

 ت٧ظیحبت )٧٤ق اؾترساٞ( ل٧٥ا٢ ٥٠بؾجت
٠جٝه قبضغ ٪ط ٤ٍط 

 )ضیبٚ(

٠یالز ثبؾمبزت ا٠بٞ ظ٠ب٢ 

 )لح(

ثرف ذص٧صی، ضا٥٤س٘ب٢ پطؾ٥ٛ ضؾ١ی، پی١ب٤ی،ح١ٕی، ِطاضزازی، 

 اؾتیدبضی، ائ٩١ خ١بلبت ٦ العبی ق٧ضای ق٫ط

 ضا٥٤س٘ب٢ ایبة ش٪بة

000/500/1 

 

000/000/1 

 ٠ب٨ ٠جبضْ ض٠عب٢

پطؾ٥ٛ ضؾ١ی، پی١ب٤ی،ح١ٕی، ِطاضزازی، ثرف ذص٧صی، ضا٥٤س٘ب٢ 

 اؾتیدبضی، ائ٩١ خ١بلبت ٦ العبی ق٧ضای ق٫ط

 ضا٥٤س٘ب٢ ایبة ش٪بة

000/500/2 

 

000/500/1 

 ؾمیس ٌؽط لیس

پطؾ٥ٛ ضؾ١ی، پی١ب٤ی،ح١ٕی، ِطاضزازی، ثرف ذص٧صی، ضا٥٤س٘ب٢ 

 اؾتیدبضی، ائ٩١ خ١بلبت ٦ العبی ق٧ضای ق٫ط

 ضا٥٤س٘ب٢ ایبة ش٪بة

000/000/2 

 

000/000/1 

 الیبز ٠جبضْ ِطثب٢ ٦ وسیط

پطؾ٥ٛ ضؾ١ی، پی١ب٤ی،ح١ٕی، ِطاضزازی، ثرف ذص٧صی، ضا٥٤س٘ب٢ 

 ق٧ضای ق٫طاؾتیدبضی، ائ٩١ خ١بلبت ٦ العبی 

 ضا٥٤س٘ب٢ ایبة ش٪بة

000/000/3 

 

000/500/1 

قبضغ ٔبضت ضٌب٪ی ث٩ ٥٠بؾجت 

 ؾبٜط٦ظ ت٧ٜس پطؾ٥ٛ
 000/000/1 ض٦ظ ت٧ٜس پطؾ٥ٛ قبوٛ زض ق٫طزاضی

قبضغ ٠ب٪یب٩٤ ٔبضت ضٌب٪ی 

پطؾ٥ٛ خ٫ت ذطیس اظ 

 ضؾت٧ضا٫٤بی ؼطي ِطاضزاز

پطؾ٥ٛ پطؾ٥ٛ ضؾ١ی، پی١ب٤ی، ح١ٕی، ِطاضزازی، ٧ٌتی حی٣ ذس٠ت ٦ 

 ضؾ١ی ثبظ٤كؿت٩ ذس٠بت زض٠بتی  ٦ اٌطاز تحت تٍٕٛ آ٫٤ب )٪ط ٤ٍط(

 پطؾ٥ٛ ثرف ذص٧صی ٦ اٌطاز تحت تٍٕٛ آ٫٤ب )٪ط ٤ٍط(

000/200 

 

000/100 
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 ؾٍط ظیبضتی ٠ك٫س ٠ّسؼ

کارکّاف ك ظإِادق ایكاف در ٍكٔغ ٍوغس، ةْ ةْ ٍّؼٕر ارائْ ظغٍات زیارجی ك ؿیاصحی ، در زٔث جوٕیث ركصیْ ٍؿّٕی 

اظحناص ك جاٍیُ ٓحى ٍّاؿب ةا جوتى جَاٍی ٓؽیّْ ٓا قاٍى اهاٍث )ؿْ قب ك چٔار ركز( ك َٓچّیُ فػای ٍنؼلی 

ِمؼ زٔث اؿحمادق  1081ظإِادق ك زَؿا جؿغاد  276جؿغاد  98)متضاِْ، ِآار ك قاـ( اهغاـ قغق اؿث ك در قف ٍاق اةحغای ؿاؿ 

 ظغٍات زیارجی،  ٍؿؼلی قغق اِغ.از 

 

 

 ٔبضت التجبضی ثی٩١ ٠ٝت

پؼؿّى ةحٕاِّغ از ٍضى  ًٍث اهغاـ گؼدیغق جا ةیَْکارت اؾحتاری  ؾغد 1040ْ جٔیْ ِـتث ة ،ةْ پؼؿّى غٍاتارائْ ظةْ ٍّؼٕر  

ّغ ك ٓؽیّْ ظغٍات ٔیْ َِایاز لؼكقگاق ٓای ظؼؼ هؼارداد جةغكف ةٔؼق  طٍایضحاج ظٕد را ةْ مٕرت اهـا ،یالحْ اؾحتار جعنیل

 ةا اهـاط ةـیار کٌ از صوٕؽ ٍآیاِْ الؼاد کـؼ قٕد.

 
 

 ٜجبؼ ٌطٞ ٔبض٥ٔب٢  -26خس٦ٚ ق١بض٨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 تمساز ل٧٥ا٢

٤ٍط 1096 تح٧یٛ پبضچ٩ )ز٦ ٧ِاض٨ خ٫ت ٪ط ٤ٍط( خ٫ت ٜجبؼ ٌطٞ ثب٧٤ا٢ ٦ ٦اضیع ٪عی٩٥ ز٦ذت آ٢  

 3100 زؾت ٔت ٦ ق٧ٝاض آ٠بز٨ ٦ تح٧یٛ قس٨ ث٩ آِبیب٢ قبوٛ زض ق٫طزاضی
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 ازاض٨ آ٧٠ظـ ٦ ت٧ا٥١٤سؾبظی -3

 ا٧٠ض آ٧٠ظـ ٦ت٧ا٥١٤سؾبظی ٔبض٥ٔب٢  ¶

 ثط٘عاضی ز٦ض٨ ٪بی آ٧٠ظقی ٔبض٥ٔب٢ ق٫طزاضی قیطاظ

 جٕاَِّغ ؿازی ؿؼٍایْ ٓای اِـاِی ةْ ٍّؼٕر ارجواء ؿعش ظغٍث رؿاِی ةْ قٔؼكِغاف:  ٪سي

 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨ :

 ( 1398)قف ٍآْ اكؿ ؿاؿ  ازؼای جوٕیٌ إٍٓزقی 

  ةؼ اؿاس جوٕیٌ، ةْ قؼح زیؼ: 1398ةؼگؽاری دكرق ٓای إٍٓزقی قف ٍآْ اكؿ ؿاؿ 

 

 

 ز٦ض٨ ٪بی آ٧٠ظقی ثط٘عاض قس٨ ثط اؾبؼ ت٧ّیٟ آ٧٠ظقی  -27خس٦ٚ ق١بض٨ 

 تمساز قطٔت ٥٥ٔس٘ب٢)٤ٍط( ٠ست ز٦ض٨ )ؾبلت( تمساز ز٦ض٨ ٧٤ق ز٦ض٨

 220 73 6 ٠سیطا٢

 5674 824 87 ترصصی

 7300 96 23 ل٠٧١ی

 13194 993 116 خ١ك
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 آ٧٠ظـ ٠دبظی ٔبض٥ٔب٢ ق٫طزاضی قیطاظ  ¶

  

 ز٦ض٨ ٪بی آ٧٠ظقی ٠دبظی ثط٘عاض قس٨  -28خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ٠ب٨ ثط٘عاضی ل٧٥ا٢ ز٦ض٨
 ٠ست ز٦ض٨

 ث٩ ؾبلت

تمساز قطٔت 

 ٥٥ٔس٘ب٢

 1000 20 اضزیج٫كت ضایح٩ ا٤تفبض

 50 6 اضزیج٫كت ذؽط٤بْ)٦یػ٨ ؾبظ٠ب٢ ٠سیطیت پؿ١ب٤س(پؿ١ب٤س٪بی ضازی٧أتی٧ ٦ ٧٠از 

 531 2 ذطزاز ٠PMBOKسیطیت پط٦غ٨ ثط اؾبؼ اؾتب٤ساضز 

 218 6 ذطزاز ذص٧صی ؾبظی زض ح١ٛ ٦ ٤ّٛ ق٫طی)ٔبضق٥بؾب٢ ح١ٛ ٦ ٤ّٛ ٦ تطاٌیٓ (

 932 2 ذطزاز اض٠٧٤٧٘ی ٦ ث٫ساقت ٌیعیٕی ٠حیػ ٔبض

 69 10 تیط (یٝیض ٤ّٛ ٦ ح١ٛ ؾبظ٠ب٢ پطؾ٥ٛ ػ٨ی٦( )1) یق٫ط ٤ّٛ ٦ ح١ٛ تیطی٠س

 80 3 تیط (ؾجع یٌعب ٔبضق٥بؾب٢) ؾجع یٌعب ٘ؿتطـ ٦ حٍؿ ِب٢٧٤ ثب ییآق٥ب

 1025 4 ٠طزاز تٍؿیط ذؽج٩ وسیط

/ؾرت اٌعاض ، IT)ٔبضق٥بؾب٢  MTCNAقج٩ٕ ٪بی ٠جت٥ی ثط ٠یٕط٦تیٓ  

 ٤طٞ اٌعاض(
 69 32 ٠طزاز

 1154 2 ق٫طی٧ض طاظیق یق٫طزاض ی٪ب پط٦غ٨ ثط سیتأٔ ثب یبظؾ٥دی٤ ٦ بظی٤ ٟی٠ٍب٪

 92 20 ق٫طی٧ض ق٧ضا٪ب ٦ ٪ب یق٫طزاض ٠ّطضات ٦ ٣ی٧ِا٤ ثب ییآق٥ب

 

 

 ت٫ی٩ پیف ٧٤یؽ زؾت٧ضاٜم١ٛ ق٥بؾبیی،خصة ٦ پط٦ضـ ٠سضؾب٢ آ٧٠ظقی زاذٝی )تؿ٫یٝٙطا٢ (

 جعننی قٔؼداری  -ٓغؼ : ارجواء ؿعش ادؼةعكی دكرق ٓای إٍٓزقی کارةؼدی 

 

) ا٠تیبظات ا٤ٙیعقی ( ثط اؾبؼ ٤فبٞ ٤ب٩٠ خب٠ك آ٧٠ظـ ٥٠بثك ا٤ؿب٤ی  11اظ ٠بز٨  2اخطای ث٥س 

                       ق٫طزاضی قیطاظ ٠ص٧ث٩ ق٧ضای اؾال٠ی ق٫ط

 ٓغؼ : جؼفیب ك جكٕین کارکّاف ةْ ٍّؼٕر صضٕر در دكرق ٓای إٍٓزقی 

 اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨: 

  قّاؿّاٍْ ٍكَٕؿ اٍحیازات اِگیؽقی ، ك ٍؿؼلی زٔث دریالث پاداش  97قّاؿّاٍْ إٍٓزقی ك اؿحعؼاج  200ةؼرؿی 

              ٠أ٧٠ضیت ٪بی ٧ٔتب٨ ٠ست آ٧٠ظقی  

 اؿحمادق از جسارب إٍٓزقی ؿایؼ کالف قٔؼٓا ك ٍؤؿـات ظارج از قٔؼداری ٓغؼ : 

  قٔؼداری :قؼح ٍإٍٔریث ٓای کٕجاق ٍغت إٍٓزقی ظارج از 

 جؿغاد ٍإٍریث : یک ٍٕرد 

  : ؿاؾث 16ٍغت دكرق 

 جؿغاد قؼکث کّّغگاف : یک ِمؼ  
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 تؿ٫یالت آ٧٠ظقی ٔبض٥ٔب٢  ¶

 

 ایساد اِگیؽق زٔث اداٍْ جضنیى ةػؼای کارکّػاف قػٔؼداری قػیؼاز در راؿػحای الػؽایف ةٔػؼق كری ك ارجوػاء :  ٪سي

 ظغٍث رؿاِی ةْ قٔؼكِغاف

 

 : اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨

  ( ةْ قؼح زیؼ :1396-97جـٔیالت إٍٓزقی ةًّغٍغت ٍٕرد جاییغ ةْ ٍحواضیاف كازغ قؼایط )ِیَـاؿ دكـ 

  : ٍٕرد  40جؿغاد جـٔیالت ٍٕرد جاییغ 

  : ریاؿ  000/291/678ٍتًـ ٍٕرد جاییغ زٔث پؼداظث ةْ مٕرت ةالؾٕض 

  : ریاؿ 000/979/35ٍتًـ ٍٕرد جاییغ زٔث پؼداظث ةْ مٕرت كاـ 

  ریاؿ  000/270/714ٍٕرد جاییغ زٔث پؼداظث: کى ٍتًـ 

 

  ( 1397-98پؼكِغق ) ِیَـاؿ اكؿ  70ةؼرؿی پؼكِغق ٓای ٍحواضیاف دریالث جـٔیالت إٍٓزقی ةًّغ ٍغت صغكدا 

 

 ٤طٞ اٌعاض آ٧٠ظـ ٔبض٥ٔب٢ ق٫طزاضی قیطاظ )خبٞ(

 

 جٔیْ ةاِک اظالؾاجی دكرق ٓای ةؼگؽار قغق ك ٍغرؿیُ دكرق ٓا، جٔیْ قّاؿّاٍْ إٍٓزقی کارکّاف، جٔیْ ٪سي:

 گٕآیّاٍْ ٓای ايکحؼكِیکی دكرق ٓا ك ِیؽ ةؼگؽاری آزٍٕف ٓای ٍسازی

 : اِسا٠بت ا٤دبٞ قس٨

 

  1398ةارگػاری جوٕیٌ إٍٓزقی پیف ةیّی قغق قف ٍآْ اكؿ ؿاؿ. 

 اـ ةْ ٍّؼٕر دتث ِاـ لؼاگیؼاف ةْ مٕرت ايکحؼكِیکی از ظؼین ٍـئٕيیُ إٍر اداری صٕزق ٓای آٍادق ؿازی ِؼـ الؽار ز

 ٍعحًك قٔؼداری زٔث قؼکث در دكرق ٓای إٍٓزقی

 ةؼكز رؿاِی اظالؾات در ِؼـ الؽار زاـ، از زًَْ ةاِک اظالؾاجی کارکّاف ك دكرق ٓای إٍٓزقی 

 ِ ؼـ الؽار زاـةارگػاری ك ةؼكز رؿاِی ةعكّاٍْ ٓای إٍٓزقی در 

 ةارگػاری ةؼظی از  زؽكق ٓای إٍٓزقی در ِؼـ الؽار زاـ 
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 ثط٦ق٧ض٪بی آ٧٠ظقی

 : اِحواؿ چکیغق ٍتاصخ ٍٕرد ِیاز قٔؼداری در هايب ةؼكقٕرٓای إٍٓزقی ٪سي

 ل٥ب٦ی٣ ثط٦ق٧ض٪بی آ٧٠ظقی  -29خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ٠ب٨ ق١بض٨ ثط٦ق٧ض ل٧٥ا٢

 ٌط٦ضزی٣ 94 ٤كبغ ؾبظ٠ب٤ی

 اضزیج٫كت 95 اؾتمساز ٦ ٤ّبغ ٧ِت ٌطزیٔكً ٦ پط٦ضـ 

 ذطزاز 96 ٠سیطیت اضتجبؼبت ؾبظ٠ب٤ی

 تیط 97 تٕطیٟ اضثبة ضخ٧ق زض ح٧َّ ق٫ط٤٦سی

 ٠طزاز 98 ٤ّف ض٤ٗ ٪ب زض ؾال٠ت ض٦ا٢

 ق٫طی٧ض 99 ل٧ا٠ٛ ٧٠ثط زض تحٕیٟ ث٥یب٢ ذب٧٤از٨

 

 ا٧٠ض اضظقیبثی ٔبض٥ٔب٢  ¶

 ٦ پی١ب٤ی اِسا٠بت ٠طث٧غ ث٩ اضظقیبثی ٔبض٥ٔب٢ ضؾ١ی

  اداٍْ زَؽ آكری ك ةؼرؿی لؼـ ٓای ارزقیاةی ؿاالِْ کارکّاف رؿَی ك پیَاِی از کًیْ صٕزق ٓا زٔث مغكر اصکاـ الؽایف

لؼـ )ةْ اِضَاـ ةؼرؿی لؼـ ٓای ارزقیاةی ٍغیؼاف ك جٔیْ يیـث جؿییُ اكيٕیث ٍؼةٕط ةا  1457ةْ جؿغاد  98ؿّٕاجی ؿاؿ 

 ؼٕر ارزیاةی ك جاییغ ِٔایی( ك اِساـ پیگیؼیٔای ٍؼةٕط از جَاٍی صٕزق ٓای قٔؼداری ارؿاؿ ةْ دلحؼ قٔؼدار ٍضحؼـ ةْ ٍّ

  ةؼرؿی مضث ٍـحّغات ٍؼةٕط ةْ ارزقیاةی کارکّاف از كاصغ إٍٓزش، ادارق کارگؽیّی، ةایگاِی ادارق کى ؿؼٍایْ اِـاِی ك

 گؼكق ةٔتٕد ركقٔا

  ِحایر ارزقیاةی ك اِساـ امالصات ٍؼةٕط ةْ اِضَاـ ادفاٍات اداٍْ ةؼرؿی يیـث جؿییُ اكيٕیث َِؼات ارزقیاةی ةؼ اؿاس

 ِمؼ ةؼ اؿاس چارت ؿازٍاِی ٍنٕب زغیغ ك رؾایث ضٕاةط دؿحٕرايؿَى ٍنٕب هإِِی 15صٕزق ٓای زیؼ 

  اهغاـ زٔث جاییغ ِٔایی يیـث جؿییُ اكيٕیث َِؼات ارزقیاةی امالح قغق کًیْ صٕزق ٓا پؾ از ةؼرؿی ةا جاییغ ٍغیؼاف ارقغ

 صٕزق( ةا ٍؼازؿْ صضٕری ك ارائْ جٕضیضات ك ٍـحّغات 42زق ٓای ٍعحًك قٔؼداری)صٕ

  جٔیْ لایى ِٔایی َِؼات ارزقیاةی ةْ جمکیک صٕزق ٓا َٓؼاق ةا جؿییُ درمغ الؽایف ؿّٕاجی، ِمؼات ةؼزـحْ ك درمغ لٕؽ

 ٍؼةٕط ك ةؼهؼاری ؿایؼ اٍحیازات ققًی 1398ايؿادق ققى زٔث مغكر اصکاـ الؽایف ؿّٕاجی ؿاؿ 

 دتث اٍحیازات ارزقیاةی ٍػکٕر در ؿیـحٌ اظالؾات رایٕرز 

 

 ثجت ا٠تیبظات اضظقیبثی ٠ص٧ٔض زض ؾیؿتٟ اؼاللبت ضای٧ضظ  -30خس٦ٚ ق١بض٨ 

 تمساز ل٧٥ا٢

)٤یط٦٪بی ضؾ١ی ٦ پی١ب٤ی( 1397تمساز ٔٛ ٤ٍطات ثطخؿت٩ ثطاؾبؼ اضظقیبثی ؾبٚ  ٤ٍط 49   

ثطاؾبؼ ٤تبیح اضظقیبثی ؾ٩ ز٦ض٨ ٠ت٧اٜی 98ؾبٚ  تمساز ٠ك٧١ٜی٣ ٘ط٨٦ تك٧یّی ثطخؿتٙی زض ٤ٍط 6   
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 اِسا٠بت ٠طث٧غ ث٩ اضظقیبثی ق٫طزاض قیطاظ:
  ْاداٍْ زَؽ آكری، ةؼرؿی،پاالیف ك جسَیؽ اظالؾات ٍؼةٕط ةْ لؼـ ارزقیاةی قٔؼدار ٍضحؼـ از صٕزق ٓای ٍؼجتط )ٍؼةٕط ة

 (، جکَیى ِٔایی لؼـ ك پیٕؿث ٓای ٍؼجتط ك ارؿاؿ ةْ اؿحاِغاری 1397دكرق ارزقیاةی ؿاؿ 

 ةا َٓآّگی دلحؼ ةؼِاٍْ ك  1398ق ارزقیاةی ؿاؿ اِساـ اهغاٍات ٍؼةٕط ةْ ٍؼصًْ اكؿ ارزقیاةی قٔؼدار ٍضحؼـ ٍؼةٕط ةْ دكر

 ةٕدزْ ك اؿحاِغاری ك ارؿاؿ لؼـ ك لایى ٍؼةٕط ةْ اؿحاِغاری

 اِسا٠بت ٠طث٧غ ث٩ اضظقیبثی ٦ؼطح ٤فبٞ خب٠ك اضظقیبثی ٦ ٠سیطیت ل١ٕٝطز ٔبض٥ٔب٢:
 ًَی اؿاجیغ داِكگاق قیؼاز ك كیؼایف ِٔایی دؿحٕرايؿَى ِؼاـ زاٍؽ ٍغیؼیث ؾًَکؼد کارکّاف پؾ از اؾَاؿ ِؼؼ لّی ك ؾ

 ٍغیؼاف ارقغ ك ةا جاییغ رئیؾ کَیـیٕف ةؼِاٍْ ك ةٕدزْ،إٍرصوٕهی ك اٍالؾ قٕرای اؿالٍی قٔؼ

  جنٕیب دؿحٕرايؿَى ِؼاـ زاٍؽ ٍغیؼیث ؾًَکؼد کارکّاف 

 ةی ك ٍغیؼیث ٍکاجتْ ك پیگیؼی ةا ؿازٍاف لاكا زٔث پیادق ؿازی لاز یک ك لاز دك ظؼح ِؼـ الؽاری  ِؼاـ زاٍؽ ارزقیا

 ؾًَکؼد کارکّاف 

 اِسا٠بت ٠طث٧غ ث٩ ا٤تربة ٔبض٥ٔب٢ ٩٤٧١٤:
   كیؼایف ِٔایی دؿحٕرايؿَى زغیغ اِحعاب کارکّاف َِِْٕ  ك دریالث جاییغ ٍغیؼاف ارقغ ٍؼةٕط ك قٔؼدار ٍضحؼـ ك اةالغ

 دؿحٕرايؿَى ٍػکٕر ةْ کًیْ صٕزق ٓای قٔؼداری

  1398کارکّاف َِِْٕ زٔث زكّٕارق ٍٔؼ ظغٍث قٔؼداری در ؿاؿ پیگیؼی در ظنٕص اهغاٍات ٍؼةٕط ةْ اِحعاب 

 زَؽ آكری ٍـحّغات ٍؼةٕط ةْ کارٍّغاف َِِْٕ زٔث ٍؿؼلی ةْ اؿحاِغاری ك اِساـ اهغاٍات ٍؼةٕط 
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ٓا ك رقغ لؽایّغق زَؿیث قٔؼی ركِغ رك ةْ گـحؼش ك ركزالؽكف ٍـایى قٔؼی ك جٕؿؿْ ك جّٕع كػایك قٔؼداری 

ةاالظل در قٔؼٓای ةؽرگ ك َٓچّیُ ةٔتٕد قاظنْ ٓای کیمیث زِغگی قٔؼكِغاف ك مغٓا ٍؿًٕؿ ك ؾًث دیگؼ 

زاٍؿْ قٔؼداری ٓا را ِاگؽیؼ ةْ ةٔؼق گیؼی از جکّٕيٕژی ك لُ آكری ٓای ركز دِیا َِٕدق اؿث، يػا ةؼای ةؼِاٍْ ریؽی، 

جذتیث راةعْ ازحَاؾی پٕیا ك ارایْ ظغٍات رؿاِی ٍّاؿب ك ٓغایث جَاٍی لؿايیث ٓا ك  جؿییُ ك جتییُ آغاؼ ؿازٍاِی،

پژكٓف ٓا ك جضویوات در راؿحای ٍغیؼیث قٔؼی ك ِٔایحاً قٔؼكِغ ٍضٕری ك قٔؼكِغ ٍغاری ك جٕؿؿْ ؾغايث در زاٍؿْ 

آكری اظالؾات ك ةـط گـحؼش  ك جـؼیؽ در اِساـ إٍر ك كػایك، قماؼ ؿازی ك اظالع رؿاِی ةْ ٍٕهؽ اؿحمادق از لُ

 اظالع رؿاِی ك اؿحمادق از جسارب دیگؼاف ك جتادؿ اظالؾات در کٕجاق جؼیُ زٍاف ٍَکُ اٍؼی ازحّاب ِاپػیؼ اؿث.

 

 1398ؾبٚ ٤ی٩١ ا٦ٚ  زض  ٠ؿت١ط٪بی  ذالص٩ ٦ظمیت ض٤٦س پیكطٌت پط٦غ٨  -31خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ٦احس حدٟ )٠ّساض( ت٧ظیحبت

 تمساز 96 1398ی ؾبٚ تمساز ٔٛ پط٦غ٨ ٪ب

 تمساز 94 ٌمبٚ یتمساز ٔٛ پط٦غ٨ ٪ب

 تمساز 21 طیتبذ یزاضا یتمساز ٔٛ پط٦غ٨ ٪ب

 تمساز 22 یعیزض حبٚ ثط٤ب٩٠ ض

 تمساز 62 كطٌتیزض حبٚ پ

 تمساز 2 ٠مُٝ

 تمساز 10 ٔب٠ٛ قس٨

 % 488/40 پیكطٌت ؼجُ ثط٤ب٩٠ پط٦غ٨ ٪بی ٌمبٚ

 % 596/28 پیكطٌت ٌیعیٕی پط٦غ٨ ٪بی ٌمبٚ

 % 852/11 ٠ىبیطت پیكطٌت

-  

 

 

 

 

 

 

 

 ؾبظ٠ب٢ ٥ٌب٦ضی اؼاللبت ٦ اضتجبؼبت
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 ٧١٤زاض ٠ّبیؿ٩ تمساز پط٦غ٨ ٪ب ثطحؿت ح٧ظ٨ ٪ب
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 ٧٠زاض پیكطٌت پط٦غ٨ ٪ب
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 ضیعی ٦ ت٧ؾم٩  ح٧ظ٨ ٠سیطیت ثط٤ب٩٠ 

 

ٓای ٍعحًك ؿازٍاف  ٓای صٕزق جالش در راؿحای چاةک ؿازی ؿازٍاف، جؿییُ ِواط ضؿك ك هٕت، کّحؼؿ پؼكژق

 ةاقغ.  ٓای ایُ صٕزق ٍی ك ارجواء ؿعش رضایث ٍكحؼیاف از  ةؼِاٍْ

ٓا ؾتارجّغ از پایف ٍـحَؼ لؼایّغٓای ؿازٍاِی، ازؼای اؿحاِغاردٓای ةیُ ايًًَی، إٍٓزش دركف ك  ایُ ةؼِاٍْ

 ٓای ؿازٍاف ك ؿّسف رضایث ٍكحؼیاف. ف ؿازٍاِی، کّحؼؿ پؼكژقةؼك

 

 

 ضیعی ٦ ت٧ؾم٩  ٘عاضـ ل١ٕٝطز ح٧ظ٨ ٠سیطیت ثط٤ب٩٠   -32خس٦ٚ ق١بض٨ 

 قطح ذس٠بت ل٧٥ا٢

 ٌطای٥س٪ب

 ؼطاحی ٦ اثالن ٌطٞ پبیب٢ ل١ٝیبت  ثب ت٧خ٩ ث٩ ٠كٕٛ ا٤تّبٚ پط٦غ٨ ثی٣ ح٧ظ٨ ٪بی ؾبظ٠ب٢

 ثطآ٦ضزتىییط ٦ اثالن زض ٌطٞ ١ٔیت٩ 

 ت٫ی٩ ٌطٞ ا٦ٜی٩ زضذ٧اؾت ٔبال اظ ا٤جبض  زض ؾب٠ب٩٤ ٘بٞ)٥٠تفط پیبز٨ ؾبظی زض ٘بٞ(

 اصالح ٌطآی٥س زضذ٧اؾت ٔبال

ت٫ی٩ پیف ٧٤یؽ ق٥بؾ٥ب٩٠ ذس٠بت ح٧ظ٨ ٪ب  )٠مب٤٦ت ٥ٌی ٦ ظیط ؾبذت ٦ ٪٧ق٥١س ؾبظی  ( ٤رؿتی٣ ٘بٞ زض 

 اصالح ٌطآی٥س٪ب

٘عاضـ ٪ب 

 ٦ ٌطٞ ٪ب

 ؾبظ٠ب٢ ثبظ٤ٙطی ٌطٞ ٤فط ؾ٥دی

 ٤یبظؾ٥دی پیبز٨ ؾبظی ٠ٕب٤یع٨ ٤فطؾ٥دی ؾبظ٠ب٤ی

 ٤یبظؾ٥دی پیبز٨ ؾبظی ٌطٞ زضذ٧اؾت ٔبال ٦ ذس٠بت زض ؾب٠ب٩٤ ٘بٞ

 خ٫ت ٪١ٕبضا٢ ؾبظ٠ب٢  BIآ٧٠ظـ 

 ث٧زخ٩
 تىییط ٦ اثالن زض ٌطٞ ١ٔیت٩ ثطآ٦ضز

 تبٔیس ٜحبؾ ث٧زخ٩ زض پط٦غ٨ ٪ب ٦ اِسا٠بت ؾبظ٠ب٢

 آ٧٠ظـ

 ؾب٠ب٤س٪ی ؾیؿتٟ ٪ب٠طتت ؾبظی ا٦ٜی٩  ٦ 

 اصالح ؾیؿتٟ اضائ٩ آ٧٠ظقی

 اٌعایف زض٦ؼ ٦ ٘ط٨٦ ٪بی ا٧٠ظقی

 ؼطاحی ٌطٞ ٪بی ا٧٠ظقی ٠ب٥٤س زضذ٧اؾت ز٦ض٨، ا٤صطاي ز٦ض٨ ٦ پجت ٤بٞ ا٦ٜی٩ ٦ ...

 ثٕبض٘یطی اؾبتیس خسیس

 ٧ق٧٥یؿی٦ تٍؿیط تصب٦یط ٠ب٪٧اض٨ ای ٦ ذ ARCSDEتمطیً ٦ ثط٘عاضی ز٦ض٨ ٪بی خسیس ٤فیط اضائ٩ پیكطٌت٩ ، 

 ثط٘عاضی ٔبض٘ب٨ ٪بی یٓ ٦ چ٥س ض٦ظ٨  ٠م١بضی ٦ ِطاضزاز ٪ب

 ٦ خبٞ زض ضاؾتبی ٔب٪ف ٪عی٩٥ ٪ب  lmsتد١یك ؾب٠ب٩٤ ٪بی 

 تكٕیٛ ٔبض٘ط٨٦ پػ٦٪ف

٥ٔتطٚ 

 پط٦غ٨

 اثالن ٠دسز ت٫ی٩ ٥٠ك٧ض پط٦غ٨ ٪ب

 ٌمٝی ؾبظ٠ب٢  PMISثبظ٤ٙطی ٦ ثط٦ظضؾب٤ی ؾب٠ب٩٤ 

 پط٦غ٨ ٪بی ؾبظ٠ب٢  WBSثبظ٤ٙطی 

 پط٦غ٨ ٪بی ؾبظ٠ب٢  WBSآ٠بز٨ ؾبظی ا٦ٜی٩ اؾ٥بز زٜی٧ضی 
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 ٪بی آ٧٠ظقی ثط٘عاض قس٨ زض ؾبظ٠ب٢ ٌب٦ا  تمساز ٦ ٠ست ز٦ض٨  -33خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ضزیً ل٧٥ا٢ ز٦ض٨ تمساز قطٔت ٥٥ٔس٘ب٢ ؾبلت آ٧٠ظقی ٤ٍط ؾبلت

616 44 14 3DMAX 1 پیكطٌت٩ 

1802 34 53 ARC GIS 2 

640 32 20 MSP 3 

2040 50 28 (Auto Cad) 4 ی٠ّس٠بت 

1700 34 50 PRIMAVERA 5 

572 44 13 Photoshop )6 )پیكطٌت٩ 

450 30 15 QGIS 7 

450 30 15 SPSS 8 

1200 40 30 Powerpoint )9 )پیكطٌت٩ 

660 44 15 Matlab 10 

 11 پط٦غ٨ ٠م١بضی ؾبظ٠ب٤ی 24 16 384

336 21 16 Security+ 12 

 13 )ازا٩٠ زاضز(ذ٧ق٧٥یؿی  46 20 920

 14 خٝؿ٩ آ٧٠ظقی ا٧٠ض ثب٧٤ا٢ 11 2 22

 15 حؿبة ضایب٢ 44             4 176

660 44           15 3Dmax 16 ٠ّس٠بتی 

 ٠د٧١ق ز٦ض٨ 16 409           489 12628

 

 

 ز٦ض٨ ٪بی ٠دبظی  -34خس٦ٚ ق١بض٨ 

 

 ٠ّبیؿ٩ ز٦ض٨ ٪بی حع٧ضی  -35خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ظ٠ب٢ تمساز ز٦ض٨ تمساز قطٔت ٥٥ٔس٘ب٢ ٤ٍط ؾبلت

 1398قف ٠ب٪٩ ا٦ٚ  16 409 12628

 1397قف ٠ب٪٩ ز٦ٞ  17 419 12942

 1397قف ٠ب٪٩ ا٦ٚ  16 585 15357

 

 ضزیً ل٧٥ا٢ زضؼ تبضید ثط٘عاضی تمساز قطٔت ٥٥ٔس٘ب٢ ؾبلت آ٧٠ظقی ٤ٍط ؾبلت

 1 ٠یٕط٦تیٓ 31/5/98 69 32 2208
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 ٠ّبیؿ٩ ز٦ض٨ ٪بی ٠دبظی   -36خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ظ٠ب٢ تمساز ز٦ض٨ تمساز قطٔت ٥٥ٔس٘ب٢ ٤ٍط ؾبلت

 1398قف ٠ب٪٩ ا٦ٚ  1 69 2208

 1397قف ٠ب٪٩ ز٦ٞ  3 622 19274

 1397قف ٠ب٪٩ ا٦ٚ  8 1998 47676
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  قج٩ٕ ٦ ٠طأع زاز٨ؾبذت طیظح٧ظ٨ ٠مب٤٦ت ، 

  

 ا٪ٟ ٌمبٜیت ٪بی ح٧ظ٨ ظیطؾبذت ٦ ٠طأع زاز٨   -37خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ٦احس ؾ٥دف ٠د٧١ق ذس٠بت ل٧٥ا٢ ذس٠ت ضزیً

 ٤ٍط ؾبلت 41 ذس٠بت ؾط٦ض ض٦ٞ ٦ ٠طأع زیتب 1

،  DNS ، SNMP ،DHCP ؾط٦یؽ ٪بی)  ذس٠بت ؾط٦یؽ ٪بی ؾط٦ض 2
ACTIVE DIRECTORy ،Sharing  ،FTP ) 

 لسز 387

 ؾبلت ٤ٍط 455 ذس٠بت ؾط٦ض ٦ الؽبی زؾتطؾی 3

 ٤ٍط ؾبلت 264 ذس٠بت پكتیجب٢ ٘یطی 4

 ٤ٍط ؾبلت 117 ذس٠بت ظیطؾبذت ٠دبظی ٦ شذیط٨ ؾبظ ٪ب 5

 ٤ٍط ؾبلت 208 ذس٠بت آ٤تی ٦یط٦ؼ 6

 لسز VPN 203 ذس٠بت 7

 ٤ٍط ؾبلت 299 ذس٠بت ا٥٠یت اؼاللبت 8

 ٤ٍط ؾبلت 226 ذس٠بت ٠ب٤یت٧ضی٥ٗ ٦ تحٝیٛ تطاٌیٓ قج٩ٕ 9

 ٤ٍط ؾبلت 966 ٧٤ضیذس٠بت قج٩ٕ ٌیجط  10

 ٤ٍط ؾبلت 418 ذس٠بت قج٩ٕ ٠حٝی 11

 ٤ٍط ؾبلت 92 (APN و ADSL ذس٠بت ای٥تط٤ت )ثؿتط ٌیجط ٧٤ضی ٦ 12

 ٤ٍط ؾبلت 44 ذس٠بت پ٥٫بی ثب٤س ای٥تط٤ت ٦ ای٥تطا٤ت ٠ٝی 13

 ٤ٍط ؾبلت 335 ذس٠بت قج٩ٕ ثی ؾیٟ 14

 لسز 2285 ذس٠بت اؾتمال٠بت حٍبضی 15
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 :SOCل١ٕٝطز ح٧ظ٨ ٠طٔع ل١ٝیبت ا٥٠یت  ¶

 ٠SOCطٔع ل١ٝیبت ا٥٠یت   -38خس٦ٚ ق١بض٨ 
 ٦احس ؾ٥دف ٠ّساض ل٧٥ا٢ ذس٠ت ضزیً

 ٧٠ضز 93 تؿت زاذٝی 1

 ٧٠ضز 11 الالٞ تؿت ٧ٍ٤ش آپب 2

 ٧٠ضز 23 ٠ؽبٜم٩ آؾیت پصیطی ا٥٠یتی خسیس ٦ الالٞ ث٩ ح٧ظ٨ ٪بی ٠طث٧ؼ٩ 3

 ٧٠ضز 16 خ٫ت ضٌك آؾیت پصیطی ٪ب اضتجبغ ثب پی١ب٤ٕبضا٢ ٦ پیٙیطی 4

5 
٧٠ضز  5000الالٞ ذؽب٪بی ٠كب٪س٨ قس٨ زض ؾب٠ب٩٤ ٪بی تحت ٦ة ث٩ ٠مب٤٦ت ٪٧ق٥١س ؾبظی 

 esup , mapsذؽب ؾب٠ب٩٤ 
 ٤ب٩٠ 21

 تمساز ؾط٦ض 85 ٠ب٤یت٧ضی٥ٗ ض٦ظا٩٤ ؾب٠ب٩٤ ٪بی تحت ٦ة 6

 ٧٠ضز 1 پیٙیطی ثط٘عاضی ٥٠بِص٩ آظ٢٧٠ ٧ٍ٤شپصیطی 7

 ٧٠ضز 1 ِطاضزاز ای١یٛ ؾط٦ض ؾبظ٠ب٤ی پیٙیطی لّس 8

 ٘عاضـ 107 ثطضؾی ؾیؿتٟ ٪بی آ٧ٜز٨ قس٨ ٦ ت٫ی٩ ٦ اضؾبٚ ٘عاضـ 9

 ٧٠ضز 20 / اید٥ت ٪ب/ ؾ٥ؿ٧ض٪بSOCثجت تیٕت ٦ پیٙیطی خ٫ت ثط ؼطي ٧١٤ز٢ اقٕبالت ؾب٠ب٩٤  10

 ٧٠ضز SOC 1پیٙیطی لّس ِطاضزاز پكتیجب٤ی ؾب٠ب٩٤  11

 ٧٠ضز 5 ٦ظمیت ثب٤ٓ ٪بی اؼاللبتیت٫ی٩ ٦ اضؾبٚ ٘عاضـ  12

 ٧٠ضز 14 ثط٦ظ ٔطز٢ ت٥فیٟ ؾ٥ؿ٧ض٪ب 13

 ٧٠ضز SOC 5تمطیً ؾ٥ؿ٧ض٪بی پبیٙب٨ زاز٨ ٧٠ضز ٤یبظ  14

 ٧٠ضز 2 ثطضؾی ص٧ضت ٦ظمیت 15

 ؾط٦ض 55 ثطضؾی الٖ پبیٙب٨ ٪بی زاز٨ 16

 ٧٠ضز 6 ثط٦ظ ضؾب٤ی ٪بی ؾیؿتٟ لب٠ٛ ای١یٛ ؾط٦ض 17

 ٧٠ضز 7 ای١یٛ ؾبظ٠ب٤یایدبز یب تىییط ض٠ع  18

 ٧٠ضز 1 ؾط٦ض ای١یٛ certificateث٩ ض٦ظ ضؾب٤ی  19

 ٧٠ضز 96 ت٫ی٩ پكتیجب٢ اظ ای١یٛ ؾط٦ض 20

 تمساز 92 ثطضؾی ٦ الالٞ آزضؾ٫بی ٠كٕٛ زاض ای٥تط٤تی ث٩ ٠مب٤٦ت ظیطؾبذت ٦ قج٩ٕ 21

 زؾتٙب٨/ؾط٦یؽ 60 ثطضؾی ض٦ظا٩٤ الٖ زؾتٙب٨ ٪ب ٦ ؾط٦یؽ ٪بی پبی٩ 22

 ٧٠ضز 15 ثطضؾی ض٦ظا٩٤ زؾتٙب٨ ٪ب ٦ ؾط٦یؽ ٪بی پبی٩ ٦ الالٞ اقٕبٚ زض اضؾبٚ الٖ 23

 ٧٠ضز 122 ٤صت اید٥ت ٤ؿر٩ خسیس 24

 ٧٠ضز ٠SOC 9مطٌی ٦ ثط٦ظ ضؾب٤ی ؾط٦ض٪بی خسیس زض ؾب٠ب٩٤  25

 ٧٠ضز 15 ثط٦ظ ضؾب٤ی پبٜیؿی ٦ ؾ٥بضی٧ یب ایدبز ٦ ثط٦ظ ضؾب٤ی زاقج٧ضز 26

 ٧٠ضز NetIPMonitor 20پیٙیطی ٤صت  27

 ٧٠ضز 2 ثطضؾی ٘عاضـ اٌتب ٦ ت٫ی٩ ضا٪ٕبض 28

 ٧٠ضز SIEM 18الالٞ اقٕبالت ثط٤ب٩٠  29

 ٧٠ضز 1 پط٦غ٨ ٪ب_ثط٤ب٩٠ ٪ب_ت٫ی٩ ا٪ساي 30

 ٧٠ضز 5 ت٫ی٩ ٘عاضـ ح١الت ا٤دبٞ قس٨ ث٩ اٌتب 31

 تمساز 5700 ثطضؾی ای١یٛ ٪بی ٪كساض ثص٧ضت ض٦ظا٩٤ حس٦زا 32

 ٧٠ضز 1 ٦ ٠ؿت٥سات ٥٠بِص٩ آظ٢٧٠ ٧ٍ٤ش RFPت٫ی٩  33

 ٧٠ضز 11 ٤صت زؾتٙب٪٫بی خسیس  pcposeپیٙیطی ذطاثی زؾتٙب٪٫بی  33

 ٧٠ضز 1 ا٤دبٞ ت٥فی١بت ل٧اضض ذ٧زض٦ خ٫ت ثط٘عاضی ٔالؼ 34

 ٧٠ضز 2 ثطضؾی ٦ ضٌك اقٕبالت ل٧اضض ذ٧زض٦ 35

 ٧٠ضز 150 ثطضؾی ٦ ضٌك اقٕبالت زض ٘بٞ ٦ ایدبز زؾتطؾی 36

 ٧٠ضز 1 ت٫ی٩ ٘عاضـ آ٠بضی اظ ل٧اضض ذ٧زض٦ ٦ ٘بٞ 37

 ٧٠ضز 1 پیٙیطی ذطیس ٦ ٤صت ٦ ا٤دبٞ ت٥فی١بت زؾتٙب٨ ض٦تط 38
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 ٞح٧ظ٨ ٠مب٤٦ت ٤ط (اٌعاض، ٪٧ق٥١سؾبظی ٦ ؾب٠ب٩٤ اؼاللبت ٠ٕب٤یGIS) 

 

 ا٪ٟ ٌمبٜیت ٪بی ح٧ظ٨ ٪٧ق٥١سؾبظی  -39خس٦ٚ ق١بض٨ 

 ٠ّساض ل٧٥ا٢ ذس٠ت ضزیً
٦احس 

 ؾ٥دف
 ٘یط٤س٠٨حٛ ذس٠ت 

1 
زضآ٠س -پكتیجب٤ی ؾیؿتٟ 

 حؿبثطایب٢
 ق٫طزاضی اٜٕتط٤٦یٓ-ازاض٨ ی زضآ٠س ٧٠ضز 132

2 
ا٤جبض ٦ ا٧٠اٚ  -پكتیجب٤ی ؾیؿتٟ 

 حؿبثطایب٢
 ازاض٨ ی ا٧٠اٚ ٦ ا٤جبض ٧٠ضز 95

3 
ذطیس ٦  -پكتیجب٤ی ؾیؿتٟ 

 تساضٔبت حؿبثطایب٢
 ازاض٨ ی ذطیس ٦ تساضٔبت ٧٠ضز 112

4 

ق٥بذت ثطضؾی ٪بی ٥ٌی ٦ 

٤یبظ٥٠سی ٪بی ؾیؿتٟ ٪بی ٤طٞ 

 اٌعاضی

 ح٧ظ٨ ٪بی ق٫طزاضی-ٌب٦ا ٧٠ضز 92

 ٠مب٤٦ت ٠بٜی ٦ اِتصبزی ٧٠ضز 206 ضای٧ضظ-پكتیجب٤ی ؾیؿتٟ  5

6 LMS 3 ٌب٦ا ٧٠ضز 

 ٠سیطیت ٔٛ زضآ٠س  -٘ب٩٤   ٥٠11بؼُ  ٧٠ضز 30 آضقی٧ اؾ٥بز ٫٠جب 7

 ٠مب٤٦ت ٠بٜی ٌب٦ا  -ل١طا٢ -ؾی١ب ٦ ٥٠فط ٧٠ضز 32 آضقی٧ ؾٙبٚ ؾب٢ 8

 ازاض٨ زضآ٠س ٧٠ضز 43 زضآ٠س ؾتبیف -پكتیجب٤ی ؾیؿتٟ  9

 ض٦اثػ ل٠٧١ی ٧٠ضز 18 ٤طٞ اٌعاض خك٧٥اض٨ لٕؽ 10

 ٠سیطیت ح٧ِّی ٧٠ضز 14 ٤طٞ اٌعاض ٠سیطیت ح٧ِّی 11

 ٌب٦ا ٧٠ضز 15 ٤طٞ اٌعاض پ٧ضتبٚ پطزاذت آ٤الی٣ 12

 ازاض٨ ضٌب٨ ٧٠ضز 29 ؾب٠ب٩٤ ضٌب٪ی 13

 ؾبظ٠ب٢ ٌط٪٥ٙی ٧٠ضز 6 اٌعاض ٌط٪٥ٙی)لب٠ٛ ؾیؿتٟ(٤طٞ  14

 ٘ب٩٤ ٥٠11بؼُ  ٧٠ضز 2 ١ٔیؿی٢٧ ٠بز٨ صس 15

 ٥٠بثك ا٤ؿب٤ی ٧٠ضز 2 2000ٔبضا 16

 ثب٤ٓ ظ٠ی٣ ٧٠ضز 2 ٠ؿتىالت 17

 ق٧ضای ق٫ط ٧٠ضز 3 ٠ؿت٥سؾبظی 18

 ازاض٨ ا٠الْ ٧٠ضز 17 اضظیبة 19

 ٥٠بثك ا٤ؿب٤ی ٧٠ضز 4 آٌتبة آؾب 20

 ٠مب٤٦ت٫ب،ؾبظ٠ب٫٤ب ، ازاضت ٔٛ ، ٥٠بؼُ ٧٠ضز 3 تٕؿب 21

 ق٫طزاضی اٜٕتط٤٦یٓ ٧٠ضز 6 آضقی٧ ٪٧ق٥١س 22

 ٠مب٤٦ت٫ب،ؾبظ٠ب٫٤ب ، ازاضت ٔٛ ، ٥٠بؼُ ٧٠ضز 43 قٍبي ؾبظی 23

 ح٧ظ٨ ٪بی ق٫طزاضی ٧٠ضز 12 ٠ٍٙب 24

 ٠مب٤٦ت٫ب،ؾبظ٠ب٫٤ب ، ازاضت ٔٛ ، ٥٠بؼُ ٧٠ضز 51 پطتبٚ 25

26 BI 54 ٌب٦ا ٧٠ضز 

 ٠مب٤٦ت ثط٤ب٩٠ ضیعی ٧٠ضز 41 ث٧زخ٩ ضیعی ل١ٝیبتی 27

 ض٦اثػ ل٠٧١ی ٧٠ضز 19 137 28

 ٌب٦ا ٧٠ضز PMIS 2ؾبظ٠ب٢ 29

 ؾبظ٠ب٢ ٌط٪٥ٙی ٧٠ضز 6 تؿ٫یالت اؾٕب٢ ٧٤ض٦ظی 30
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31 PMIS 20 ٠مب٤٦ت ثط٤ب٩٠ ضیعی ٧٠ضز 

 ٠مب٤٦ت ثط٤ب٩٠ ضیعی ٧٠ضز 8 ٌطاثط 32

 پؿ١ب٤سؾبظ٠ب٢  ٧٠ضز 14 ثبظیبٌت ل١طا٤ی 33

 ٌب٦ا ٧٠ضز 9 خب٠ك ٥٠بثك ا٤ؿب٤ی 34

35 HSE 5 ٥٠بثك ا٤ؿب٤ی ٧٠ضز 

36 DBA 209 ٌب٦ا ٧٠ضز 

 ؾبظ٠ب٢ ح١ٛ ٦ ٤ّٛ ثبض ٧٠ضز 6 تطضز ظ٠ب٤ی ٠٦ٕب٤ی 37

38 IOT 5 ٠مب٤٦ت ح١ٛ ٦ ٤ّٛ ٦ تطاٌیٓ ٧٠ضز 

 ازاض٨ زضآ٠س ٧٠ضز 19 ا٦ضاَ ثؿتب٤ٕبضی 39

 آ٧٠ظـ-ٌب٦ا ٧٠ضز 21 خبٞ 40

 ازاض٨ ضٌب٨ ٧٠ضز 3 ح٧َّ ٦ زؾت١عز ِسیٟ 41

 ٠مب٤٦ت ح١ٛ ٦ ٤ّٛ ٦ تطاٌیٓ ٧٠ضز 3 ثؿت٩ ؾط٠بی٩ ٘صاضی ح١ٛ ٦ ٤ّٛ 42

 ٠مب٤٦ت ٌط٪٥ٙی ٧٠ضز 2 ثؿت٩ ؾط٠بی٩ ٘صاضی ٦ضظقی 43

 ٠مب٤٦ت ٠بٜی ٦ اِتصبزی ٧٠ضز 4 زثیط ذب٩٤ ِسیٟ 44

 ح٧ظ٨ ٪بی ق٫طزاضی ٧٠ضز 1 ٤طٞ اٌعاض ثبضٔس ذ٧ا٢ 45

46 

ؾب٠ب٩٤ یٕپبضچ٩ ق٫طؾبظی : 

خ١ك -ق٫طؾبظی-زضآ٠س-٧٤ؾبظی

 ٥٫٠سؾی٣ ٤بـط-ؾپبضی

 ق٫طزاضی اٜٕتط٤٦یٓ ٧٠ضز 1047

 ح٧ظ٨ ٪بی ق٫طزاضی ٧٠ضز 33 ت٫ی٩ الی٩ ٪ب ٦ اؼاللبت زضذ٧اؾتی 47

 ٧٠ضز 47 پیكر٧ا٢ ذس٠بت اٜٕتط٤٦یٓ 48
ازاض٨ ثجت اؾ٥بز ٦ ا٠الْ/ازاض٨ ثطَ/ ق٫طزاضی اٜٕتط٤٦یٓ/ 

 ٌب٦ا،  ٦GISاحس 

49 
ثط٦ظضؾب٤ی ٦ ازیت الی٩ ٪بی 

 ٔس٪بی پؿتی
 ثجت ٦ ثطَ ٦ پؿت ٦ ق٫طزاضی ٧٠ضز 7

50 
ثط٦ظ ضؾب٤ی ثب٤ٓ اؼاللبت  ا٠ب٣ٔ 

 ٦ ٔبضثطی ٪بی ق٫طی
 ٌب٦ا / ٠سیطیت ثط٤ب٩٠ ٦ ث٧زخ٩ ٦GISاحس  ٧٠ضز 124

 ٌب٦ا  ٦SOCاحس  ٧٠ضز 19 ؾب٠ب٩٤ ٠سیطیت آضا٠ؿتب٫٤ب 51

52 
٠یسا٤ی اؼاللبت ، ض٪یبض )ثطزاقت 

 ثط٦ظضؾب٤ی الی٩ ٪ب(
 5قطٔت ث٫ی٣ ضایب٤ف آظاز/حطاؾت/ٌب٦ا/٥٠ؽ٩ّ  ٧٠ضز 117

 ٧٠ضز 47 آ٠بز٨ ؾبظی ٦ چبح ٤ّك٩ 53

/ ق٫طزاضی اٜٕتط٤٦یٓ/ ٠10سیط ح٧ِّی/ ٌب٦ا/ ٥٠ؽ٩ّ 

ؾبظ٠ب٢ ِؽبض ق٫طی/ ٠سیط ا٠الْ ٦ ٠ؿتىالت/ ق٧ضا/  

 ٥٠4ؽ٩ّ 

54 WEB GIS 8 ٦احس  ٧٠ضزGIS ٌب٦ا 

55 WEB GIS ٟ٦احس  ٧٠ضز 4 ِسیGIS ٌب٦ا 

56 
GIS READY   پالْ ٪بی

 ؾبذت١ب٤ی
 ق٫طزاضی اٜٕتط٤٦یٓ ٧٠ضز 12

 ٧٠ضز 152 پكتیجب٤ی ؾب٠ب٩٤ حٍبضی 57
ٌب٦ا/ ٠مب٤٦ت ٥ٌی ٦ ل١طا٤ی/ ٠مب٤٦ت اخطایی/  ٦GISاحس 

 قطٔت ثطَ/ قطٔت آة/ ٥٠بؼُ

 ؾبظ٠ب٢ آتف ٤كب٤ی ٧٠ضز 17 پكتیجب٤ی ؾب٠ب٩٤ ٫٠بض 58

59 PMS 107 قطٔت ؾبلی ٧٠ضز 
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 ٘ب٩٤ ٠11مب٤٦ت ق٫طؾبظی ٦ ٥٠بؼُ  ٧٠ضز 8 آزضؼ یبثی ذ٧زٔبض 60

61 AVL 141 ٧٠ضز 
/ قطٔت ثبٞ ؾیؿتٟ ایطا٤یب٢/ ؾبظ٠ب٢ ؾی١ب/ ٥٠5ؽ٩ّ 

 ٥٠فط ٦ ٌعبی ؾجع

 ٌب٦ا/ ق٫طزاضی اٜٕتط٤٦یٓ GIS ٦احس  ٧٠ضز 6 اپٝیٕیك٣ ثبظزیس 62

 ٌب٦ا ٦GISاحس   ٧٠ضز 4 اپٝیٕیك٣ پٝیؽ ؾبذت١ب٢ 63

 ٌب٦ا/ ازاض٨ زضآ٠س/ قطٔت ضاغ٠ب٢ ٦GISاحس   ٧٠ضز 13 ٤ّك٩ ٪٧ق٥١س 64

66 
ؾب٠ب٩٤ ٠ٝی ٔبتب٧ٜٖ ٦ ٠د٧١ل٩ 

 زاز٨ ٪بی ثبظ ٦ ٔبضثطزی
 ٌب٦ا ٧٠ضز 3

 ازاض٨ ٔٛ ثط٤ب٩٠ ٦ ث٧زخ٩ ٧٠ضز 17 تحٝیٛ پ٧یب 67

 ق٧ضای ق٫ط ٧٠ضز 14 ؾب٠ب٩٤ ٥٠بٞ 68

 ثبظضؾی ٧٠ضز 7 ٤طٞ اٌعاض ثبظضؾی 69
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206 

152 

141 

132 

124 

117 

112 

107 

95 

92 

54 

51 

47 

47 

43 

43 

41 

33 

32 

30 

29 

21 

20 

19 

19 

19 

18 

-200020040060080010001200

 سامانه یکپارچه شهرسازی

DBA

 رایورز-پشتیبانی سیستم 

 پشتیبانی سامانه حفاری

Avl

 درآمد حسابرایان-پشتیبانی سیستم 

 بروز رسانی بانک اطالعات  اماکن و کاربری های شهری

 رهیار 

 خرید و تدارکات حسابرایان -پشتیبانی سیستم 

pms

 انبار و اموال حسابرایان -پشتیبانی سیستم 

 بررسی های فنی و شناخت نیازمندی های سیستم های نرم افزاری

BI

 پرتال

 پیشخوان خدمات الکترونیک

 آماده سازی و چاپ نقشه

 درآمد ستایش -پشتیبانی سیستم 

 شفاف سازی

 بودجه ریزی عملیاتی

 تهیه الیه ها و اطالعات درخواستی

 آرشیو سگال سان

 آرشیو اسناد مهبا

 سامانه رفاهی

 جام

PMIS

137

 اوراق بستانکاری

 سامانه مدیریت آرامستانها

 نرم افزار جشنواره عکس

زاری ف ا رم  ن ت  ما د خد ا د ع ت یسه  ا ق م ر  ا مود  ن
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05101520

 ارزیاب

 پشتیبانی سامانه مهار

 تحلیل پویا

 نرم افزار پورتال پرداخت آنالین

 نرم افزار مدیریت حقوقی

 بازیافت عمرانی

 سامانه منام

 نقشه هوشمند

 مگفا

gis ready  پالک های ساختمانی 

 جامع منابع انسانی

 فرابر

WEB GIS

 آدرس یابی خودکار

 بروزرسانی و ادیت الیه های کدهای پستی

 نرم افزار بازرسی

 (عامل سیستم)نرم افزار فرهنگی

 آرشیو هوشمند

 تسهیالت اسکان نوروزی

 تررد زمانی ومکانی

 اپلیکیشن بازدید

HSE

IOT

 آفتاب آسا

 دبیر خانه قدیم

WEB GIS قدیم 

 اپلیکیشن پلیس ساختمان

LMS

 مستندسازی

زاری ف ا رم  ن ت  ما د خد ا د ع ت یسه  ا ق م ر  ا مود  ن
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  ٠مب٤٦ت ٥ٌی، پكتیجب٤ی ٦ ٤فبضت تص٧یطی 

 

 ٠مب٤٦ت ٥ٌی، پكتیجب٤ی ٦ ٤فبضت تص٧یطی  -40خس٦ٚ ق١بض٨ 

ح٧ظ٨ ٪بی  

٠مب٤٦ت 

 پكتیجب٤ی

 ٠ّساض ل٧٥ا٢ ذس٠ت ل٧٥ا٢ ٔٝی
٦احس 

 ؾ٥دف

ی
یط

ص٧
ت ت

بض
٤ف

 ٦
 َ

ثط
 

 ٤فبضت
 ٤ٍطؾبلت 20 ثبظزیس اظ اتبَ ؾط٦ض ٪ب

 ٤ٍطؾبلت 250 پط٦غ٨ ٪بی ٤فبضت تص٧یطیثبظزیس اظ 

 ذس٠بت  ثطَ

 ٧٠ضز UPS 4ؼطاحی 

 ٧٠ضز ٤UPS 4صت 

 ٧٠ضز 6 ؼطاحی تبث٧ٝ ثطَ

 ٧٠ضز 1 ٤صت تبث٧ٝ ثطَ

 ٧٠ضز 0 خبثدبیی  تبث٧ٝ ثطَ

 ٧٠ضز 2 تمیی٣ ٠سٚ ٦ ٠كرصبت ٥ٌی ثبتطی

 ٧٠ضز 1 ٤صت ثبتطی

 ٧٠ضز 1 تم٧یط ؾ٧ئیچ

 ٧٠ضز 4 ضٌك ٠كٕٛ ثطَ اتبَ ؾط٦ضثطضؾی ٦ 

ذس٠بت ٠طث٧غ ث٩ 

 ٤فبضت تص٧یطی

 ٧٠ضز 4 ثبظزیس ا٦ٜی٩ ٦ ؼطاحی ز٦ضثی٣

 ٧٠ضز 1 ثطضؾی ؼطح ث٫ی٩٥ ؾبظی ؾیؿتٟ ٤فبضت تص٧یطی

 ٧٠ضز 16 ٤صت  ز٦ضثی٣

 ٧٠ضز 5 ؼطاحی ٦ثطا٦ضز ؾیؿتٟ ٪بی ٤فبضت تص٧یطی

 ٧٠ضز 1 ثطا٦ضز ؾیؿتٟ ٪بی ٤فبضت تص٧یطی

 ٤ٍطؾبلت 35 ثطضؾی ٦ضٌك ٠كٕٛ ز٦ضثی٣ ٪ب

 ٧٠ضز 2 ضٌك ٠كٕٛ شذیط٨ ؾبظ ز٦ضثی٣ ٪ب

 ٧٠ضز 2 ٤صت ٤طٞ اٌعاض

 ٧٠ضز 3 ٤صت ٦ضا٨ ا٤ساظی ؾیؿتٟ ٤فبضت تص٧یطی

٤فبضت ثط پی١ب٤ٕبض 

پكتیجب٤ی ٤فبضت 

 تص٧یطی

 ٧٠ضز 2 ت٫ی٩ ثٕبح

 ٧٠ضز 2 ضٌك ٠كٕٛ ٦خب١٤بیی ز٦ضثی٣

 ٧٠ضز 4 ٦ ص٧ضت ٦ظمیت پی١ب٤ٕبض ثطضؾی ٌطٞ ٪ب

 ثبظزیس اظ پط٦غ٨

 ٧٠ضز 5 ا٦ٚ پط٦غ٨

 ٧٠ضز 5 حی٣ ٦ ثمس اظ ات١بٞ  پط٦غ٨ ثص٧ضت ز٦ض٨ ای

 ٧٠ضز 5 ظ٠ب٢ ات١بٞ پط٦غ٨

ذس٠بت ؾیؿتٟ 

ؾط٠بیف اتبَ ؾط٦ض 

 ؾبظ٠ب٢

٤یبظؾ٥دی ٦ زضذ٧اؾت ذطیس ؾیؿتٟ ؾط٠بیف اتبَ 

 ؾط٦ض ؾبظ٠ب٢
 ٧٠ضز 1

 ٧٠ضز 2 ؾیؿتٟ ؾط٠بیكی  اتبَ ؾط٦ض ؾبظ٠ب٢پكتیجب٤ی 

 ٧٠ضز 1 ٤فبضت ثط ؾیؿتٟ ؾط٠بیكی ٔٛ ق٫طزاضی

 ٧٠ضز 0 ٤فبضت ثط ٤صت ؾیؿتٟ ؾط٠بیف ؾبظ٠ب٢

 ٔبثٛ ٔكی
ٔبثٛ ٔكی قج٩ٕ ٠طث٧غ ث٩ ؾیؿتٟ ٪بی ٤فبضت 

 تص٧یطی
 ٧٠ضز 2
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 ٠سیطیتی ٦ ٤فبضتی

 ٤ٍط ؾبلت 40 ا٠بز٨ ؾبظی اؾ٥بز ٥٠بِص٩

 ٤ٍط ؾبلت 50 ا٠بز٨ ؾبظی ٠ت٣ ِطاضزاز )قطح ذس٠بت(

 ٤ٍط ؾبلت 95 ثطضؾی ٌطٞ ٪ب ٦ ص٧ضت ٦ظمیت  پی١ب٤ٕبضا٢

 تمساز 55 ٤فبضت ثط ل١ٕٝطز ٤یط٪بی ثرف ذص٧صی

 تمساز 10 ا٠بضثطزاضی ٔٝی٩ تد٫یعات ؾرت اٌعاضی

 ٤ٍط ؾبلت 20 پیٙیطی ٦ ضٌك ٠كٕالت ٠طث٧غ ث٩ ٠یع ذس٠ت ٠یع ذس٠ت

 حع٧ض ٦ ویبة

 تمساز 12 ٤صت زؾتٙب٨ حع٧ض ٦ ویبة

 تمساز 3 خبثدبیی زؾتٙب٨  حع٧ض ٦ ویبة

 ٤ٍط ؾبلت 75 لیت یبثی ، ضٌك ذطاثی زؾتٙب٨ حع٧ض ٦ ویبة

 ٤ٍط ؾبلت 86 ثجت اثط ا٤ٙكت ٦ چ٫ط٨ زض زؾتٙب٨ حع٧ض ٦ ویبة

 ٤ٍط ؾبلت 95 ا٤تّبٚ اؼاللبت ث٩ زؾتٙب٨ یب ؾط٦ض حع٧ض ٦ ویبة

اظب٩ٌ ٔطز٢  -ا٧٠ظـ ٦  پیٙیطی ٠كٕالت ضا٪جطی  

 ٠بغ٦ٚ ث٩ ٤طٞ اٌعاض حع٧ض ٦ ویبة
 ٤ٍط ؾبلت 26

ؾیؿتٟ ٪بی ص٧تی ٦ 

 -١٤بیكی -تص٧یطی 

 ٦یسی٧ پط٦غٔت٧ض

 تمساز 3 ٠كرصبت ٥ٌی ؾیؿتٟ ٪بی ص٧تی ٦ تص٧یطی

 تمساز 5 ٠كرصبت ٥ٌی  ؾیؿتٟ ١٤بیف ٦ ٦یسی٧ پط٦غٔت٧ض

 تمساز 21 ؾیؿتٟ ٪بی ص٧تی ٦ تص٧یطی٤صت ٦ ضا٨ ا٤ساظی 

 تمساز 6 ٤صت ٦ ضا٨ ا٤ساظی ؾیؿتٟ ١٤بیف ٦ ٦یسی٧ پط٦غٔت٧ض

 تمساز 9 ٦یسی٧ پط٦غٔت٧ض -٤فبضت ثط پی١ب٤ٕبض ؾیؿتٟ ١٤بیف

 تمساز 9 ٤فبضت ثط پی١ب٤ٕبض ؾیؿتٟ ٪بی ص٧تی ٦ تص٧یطی

 پكتیجب٤ی

 تمساز 432 ٤صت ، ثط٦ظضؾب٤ی ٦ ضٌك لیت ٤طٞ اٌعاض ٪بی ل٠٧١ی

 تمساز 251 ٤صت  ٤طٞ اٌعاض ٪بی ق٫طزاضی

 تمساز 14 ثط٦ظ ضؾب٤ی ٤طٞ اٌعاض ٪بی ق٫طزاضی

 تمساز 146 ضٌك لیت ٤طٞ اٌعاض٪بی ق٫طزاضی

٤صت ، ضٌك لیت ٦ تم٧یط ؾرت اٌعاض ٔٝی ) پطی٥تط ٦ 

 اؾ٥ٕط ٦ ٠ب٤یت٧ض٦ ٔیؽ (
 تمساز 447

 تمساز 283 زاذٝی  ٔیؽ٤صت ، ضٌك لیت ٦ تم٧یط  ِؽمبت 

پیٙیطی ٦ ضٌك ٠كٕٛ ای٥تط٤ت ؾ١ت ٔالی٥ت )الالٞ 

 زِیُ ٠كٕٛ(
 تمساز 95

JOIN TO DOMAIN 132 
تمساز 

 ٔالی٥ت

 تمساز 261 ضٌك لیت قج٩ٕ ؾ١ت ٔالی٥ت

 تمساز 204 ٤صت ٦ ثط٦ظضؾب٤ی ٦ ضٌك ٠كٕٛ آ٤تی  ٦یط٦ؼ

 تمساز 723 ٠سیطیت زؾتطؾی ٔبضثطا٢

NETIPتمساز 50 ٤صت ٦ ثط٦ظ ضؾب٤ی 

 ت٥فیً
 ح٧ظ٨ 45 ث٧ٜ٧ض ٘یطی تد٫یعات ٦ تم٧یط اخجبضی ِمبت ٠می٧ة

 ح٧ظ٨ 90 ٘طز٘یطی ٦ ت١یع ٔطز٢ تد٫یعات ؾرت اٌعاضی
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پیٙیطی ٦ ضٌك ٠كٕالت ٠یع 

 ذس٠ت 

3% 

ا٧٠ظـ ٦  پیٙیطی ٠كٕالت  

 ضا٪جطی    

4% 

 ا٠بز٨ ؾبظی اؾ٥بز ٥٠بِص٩

ا٠بز٨ ؾبظی ٠ت٣ ِطاضزاز   6%

 (قطح ذس٠بت)

7% 

لیت یبثی ، ضٌك ذطاثی 

 زؾتٙب٨ حع٧ض ٦ ویبة 

11% 

ثجت اثط ا٤ٙكت ٦ چ٫ط٨ زض 

 زؾتٙب٨ حع٧ض ٦ ویبة 

13% 

ثطضؾی ٌطٞ ٪ب ٦ ص٧ضت 

 ٦ظمیت  پی١ب٤ٕبضا٢

14% 

ا٤تّبٚ اؼاللبت ث٩ زؾتٙب٨ 

 یب ؾط٦ض حع٧ض ٦ ویبة

14% 

٤فبضت ثط ل١ٕٝطز ٤یط٪بی 

 ثرف ذص٧صی

28% 

 ٤ٍطؾبلت ذس٠بت ح٧ظ٨ پكتیجب٤ی

 اتبَ ؾط٦ض ٪ب   

9% 

پط٦غ٨ ٪بی ٤فبضت   

 تص٧یطی   

75% 

ثطضؾی ٦ضٌك ٠كٕٛ 

 ز٦ضثی٣ ٪ب

16% 

 ٤ٍطؾبلت ثبظزیس ح٧ظ٨ ثطَ ٦ ٤فبضت تص٧یطی
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 آ٠بض ٌمبٜیت ٪بی ا٤دبٞ قس٨ زض ح٧ظ٨ ٠طٔع ت١بؼ ٠كتطیب٢  -41خس٦ٚ ق١بض٨ 

پكتیجب٤ی ٦ 

 ؾرت اٌعاض

 ظیط ؾبذت ٦

 زاز٠٨طٔع 

٦  ثط٤ب٩٠ ضیعی

 آ٧٠ظـ

ا٧٠ض ازاضی ٦ 

 ٠بٜی

٤طٞ اٌعاض ٦ 

 ٪٧ق٥١سؾبظی

 ٦احس

SOC 
 ٠د٧١ق

1142 2 12 38 142 28 1377 

 

 

 آ٠بض ٌمبٜیت ٪بی ا٤دبٞ قس٨ زض ح٧ظ٨ ٠طٔع ت١بؼ ٠كتطیب٢  -41خس٦ٚ ق١بض٨ 

پكتیجب٤ی ٦ 

 ؾرت اٌعاض

 ظیط ؾبذت ٦

 ٠طٔع زاز٨

٦  ثط٤ب٩٠ ضیعی

 آ٧٠ظـ

ا٧٠ض ازاضی ٦ 

 ٠بٜی

٤طٞ اٌعاض ٦ 

 ٪٧ق٥١سؾبظی

 ٦احس

SOC 
 ٠د٧١ق

3319 3 66 545 737 137 4860 

 

 َِٕدار ٍوایـْ جؿغاد جَاس ٓای كركدی ك ظؼكزی إٍرٍكحؼیاف

 

 

 

 

 

13 

2 

142 

28 

1377 

53 

3 

737 

137 

4860 

ی ط ی ٧ ص ت ت  ض ب ف ٤  ٦  َ ط  ث

٦ ت  ذ ب ؾ ط  ی  ظ

ی ظ ب ؾ س ٥ ١ ق ٧ ٪  ٦ ض  ا ع ٌ ا  ٞ ط ٤ 

ت ی ٥ ٠ ا ت  ب ی ٝ ١ ل ع  ٔ ط ٠ 

ق ٧ ١ د ٠ 

 جؿغاد جَاس ٓای ظؼكزی جؿغاد جَاس ٓای كركدی
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 ٠مب٤٦ت ٠بٜی ٦ ازاضی  ¶

 ل١ٕٝطز ح٧ظ٨ ِطاضزاز ٪ب  -42خس٦ٚ ق١بض٨ 

 مسازت قطح ٔبض ضزیً

 11 زضذ٧اؾت تطْ تكطیٍبت 1

 5 ٤ب٩٠ ٦ا٘صاضی 2

 18 پیف ٧٤یؽ ِطاضزاز 3

4 
، پیف ت١سیس ، تبییس اصبٜت ظ١ب٤ت ٤ب٩٠ اظ ؾب٠ب٩٤ ؾپبٞ، %٤10ب٩٠ ظ١ب٤ت ا٧٠ض ٠طث٧غ ث٩ ظ١ب٤ت ٤ب٩٠ ٪ب )

 پطزاذت ، ت٫ی٩ ٠ؿت٥سات (
70 

 12 اثالن ا٤دبٞ ٔبض ِطاضزاز 5

 15 ٦ ایتٟ ٪بی ٠طث٧ؼ٩ اثالن اٌعایف ٦ ٔب٪ف ٠جٝه ِطاضزاز 6

 6 ٠ست ِطاضزازاثالن ت١سیس  7

 35 ٧٠ِت ِطاضزاز ِؽمی ٦تح٧یٛ  8

 34 ت١ٕیٛ ٌطٞ ذالص٩ ص٧ضت ٦ظمیت پی١ب٤ٕبضا٢ 9

 34 ثجت ؾ٥س ٠بٜی ص٧ضت ٦ظمیت پی١ب٤ٕبضا٢ 10

 34 ثجت زاضایی ص٧ضت ٦ظمیت پی١ب٤ٕبضا٢ 11

 21 ٤ب٩٠ ٠ٍبصب حؿبة ثی٩١ 12

 6 ٤ب٩٠ زاضایی 13

 2 ٠بٜیاضؾبٚ ٘عاضـ ٪بی زضذ٧اؾتی ٠مب٤٦ت  14

 1 اضؾبٚ ٘عاضـ ٪بی ٪یئت ثبظضؾی ٦ حؿبثطؾی 15

 12 ثجت ِطاضزاز ٪ب زض ؾیؿتٟ ضای٧ضظ 16

17 
زضیبٌت ٠ساضْ ا٤مّبز ِطاضزا پی١ب٤ٕبض ٦ تبییس اصبٜت آ٫٤ب )آ٫٘ی تبؾیؽ ٦ ا٠عبی ٠دبظ٦ ٧٘ا٪ی اضظـ اٌع٦ز٨ ٦ 

)... 
24 

 12 اضخبیی زض پط٤٦س٨ قطٔت پی١ب٤ٕبضتكٕیٛ پ٧ق٩ ثبیٙب٤ی ِطاضزاز٪ب ٦ ثبیٙب٤ی ٤ب٩٠ ٪بی  18

19 

 پؿت ٠ٕبتجبت ث٩ پی١ب٤ٕبضا٢ ٦ ثب٤ٓ ،

 ٫ٙ٤ساضی  ٦ ثبیٙب٤ی ظ١ب٤ت ٤ب٩٠ ٪ب  زض ٘ب٦ ص٥س٦َ ٦ ٠ىبیطت ٘یطی ثب ؾیؿ٥ٟ ٠بٜی،

تبییسی٩ زضیبٌت ٤ب٩٠ ت١سیس ث٩ ثب٤ٓ ٦ پیٙیطی خ٫ت اضؾبٚ اؼاللی٩ ت١سیس اظ ؾ١ت ثب٤ٓ، پیٙیطی ِطاضزاز 

 ٪بی ثبظ،

 اضائ٩ ٠ؿت٥سات خ٫ت ٌطٞ ترصیص ث٩ التجبضات ،

 ثطضؾی ض٦ظا٩٤ ؾیؿتٟ ات٠٧بؾی٢٧،

 ثطضؾی ض٦ظا٩٤  ای١یٛ ؾط٦ض،ٜیؿت ٥ٔتطٚ پط٦غ٨ ٠ب٪یب٩٤،

 ٜیؿت ٥ٔتطٚ پط٦غ٨ ٠ب٪یب٩٤،

% ثی٩١ 5اضای٩ ٠ؿت٥سات ٠ٍبصب حؿبة اضؾبٜی اظ ؾ١ت ثی٩١ تب٠ی٣ اخت١بلی ث٩ ت٥فیٟ ؾ٥س خ٫ت آظاز ؾبظی 

، 

 خ٫ت ا٤مّبز ِطاضزاز ثب پی١ب٤ٕبض ٦ ح٧ِّی ٦ ٦احس ٥ٌی پیٙیطی ت٥ٍٝی

 
 

* 
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 ل١ٕٝطز ح٧ظ٨ ثبظض٘ب٤ی  -43خس٦ٚ ق١بض٨ 

 تمساز ل٧٥ا٢ ضزیً

 ٌّط٨ 8 تمساز اؾتمالٞ ٪بی ثط٘عاض قس٨ 1

 ٌّط٨ 3 ضیبٚ 67/500/000/000تمساز ٥٠بِص٩ ٪بی ثط٘عاض قس٨ خ١مب ث٩ ٠جٝه : 2

 ٧٠ضز  11 تمساز ت٥ر٧ا٨ ٪بی اضائ٩ قس٨ 3

 1232020002000  ضیبٚ ٠یعا٢ ذطیس ا٤دبٞ قس٨ ت٧ؾػ ٦احس ثبظض٘ب٤ی 4

5 

 

 ثجت ِطاضزاز٪ب ٦ اؾتمال٠بت ٦ ٥٠بِصبت زض ؾب٠ب٩٤ قٍبٌیت

ا٤دبٞ ثطآ٦ضز ٦ صس٦ض پیف ٌبٔت٧ض تد٫یعات ٦ ذس٠بت زضذ٧اؾتی خ٫ت ز٦ایط ٠رتًٝ 

 ق٫طزاضی

 ت٫ی٩ ٔٝی٩ اؾ٥بز ٥٠بِصبت ٦ اؾتمال٠بت

 ؾط٠بی٩ ٘صاضی ٌیجط ٧٤ضی قبتٛپط٦غ٨ 

 (اضٖ ٔطیٟ ذب٢) اخطای پط٦غ٨ ٦یسئ٧ ٠پی٥ٗ ق٫طزاضی قیطاظ
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