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5گفتارپیش

 

گفتارپیش

ؾَيِ ثطاي هسيطيت ثرف  ؾٌسي خبهـ ٍ ّوِ «وكَض اًطغي ضاّجطز هلي ؾٌس»

 ّدطي ذَضقيسي ثِ 1420ؾبلِ تب افك ؾبل  25اًطغي وكَض زض يه ثبظٓ 

وكَض تَؾظ قَضاي فبلي اًطغي وكَض  اًطغي ثرف ثبالزؾتي ؾٌس فٌَاى

 اثالك قسُ اؾت.پؽ اظ تصَيت ّيأت هحتطم ٍظيطاى تصَيت ٍ 

وٌٌسُ چبضچَة ؾيبؾتگصاضي ثرف اًطغي وكَض اؾت ٍ قَضاي  ؾٌس تطؾينايي 

 ٍ( 2) هَاز اصالح لبًَى 3 فبلي اًطغي ثط اؾبؼ العام لبًًَي هصطح زض هبزُ

 اؾالهي خوَْضي فطٌّگي ٍ اختوبفي التصبزي، تَؾقِ ؾَم ثطًبهِ لبًَى( 4)

 ؾٌس اؾالهي، السام ثِ تسٍيي ايي قَضاي هدلؽ 31/4/1381 هصَة ايطاى

 ًوَزُ اؾت.

ؾٌس هلي ضاّجطز اًطغي »لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾقِ تسٍيي  120زض ثٌس الف هبزُ 

 ثِ زٍلت تىليف قسُ اؾت.« وكَض

 15/10/1389)هصَة  تَؾقِ پٌدن ثطًبهِ لبًَى 125 هبزُ «ة» زض ثٌس

 «وكَض اًطغي ضاّجطز هلي ؾٌس»هدلؽ قَضاي اؾالهي( ًيع تسٍيي ٍ تصَيت 

 ؾٌس هجٌبي ثط اؾت هىلف زٍلت»غطح قسُ ثَز وِ ثِ صَضت هكرص ه
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 اظ اثالغي اًطغي ثرف زض ًؾبم ولي ّبي ؾيبؾت ٍ وكَض ؾبلِ ثيؿت اًساظ چكن

 ضاّجطز هلي ؾٌس» وبضقٌبؾي وبهل پكتَاًِ ثب ٍ ضّجطي هقؾن همبم ؾَي

 ظهبًي زٍضُ يه ثطاي اًطغي ثرف ثبالزؾتي ؾٌس فٌَاى ثِ ضا «وكَض اًطغي

 ٍ تْيِ ثطًبهِ لبًَى تصَيت اظ پؽ هبُ قف حساوثط ؽطف ؾبلِ پٌح ٍ ثيؿت

 .«ثطؾبًس  اؾالهي قَضاي هدلؽ تصَيت ثِ

ّبي ولي اضائِ قسُ زض اؾٌبز ثبالزؾتي تْيِ ٍ  ايي ؾٌس زض چبضچَة ؾيبؾت

 :فجبضتٌس اظتسٍيي گطزيسُ اؾت. ايي اؾٌبز 

 (1384-1404اًساظ ثيؿت ؾبلِ وكَض ) ؾٌس چكن .1

 ض ثرف اًطغي، اثالغي اظ ؾَي همبم هقؾن ضّجطيّبي ولي ًؾبم ز ؾيبؾت .2

 تَؾقِ ٍ اؾٌبز پكتيجبى آى كنقلبًَى ثطًبهِ  .3

 لبًَى اؾبؾي 44ّبي ولي اصل  لبًَى اخطاي ؾيبؾت .4

 ّبي التصبز همبٍهتي اثالغي همبم هقؾن ضّجطي ؾيبؾت .5

 ّبي ولي ثطًبهِ قكن تَؾقِ اثالغي همبم هقؾن ضّجطي ؾيبؾت .6

 اثالغي همبم هقؾن ضّجطي  ّبي ولي هحيظ ظيؿت ؾيبؾت .7
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ثِ تصَيت قَضاي فبلي اًطغي  23/1/1395هلي ضاّجطز اًطغي وكَض زض   ؾٌس

تَؾظ زثيط هحتطم قَضاي فبلي اًطغي ثِ  7/2/1395وكَض ضؾيس ٍ زض تبضيد 

 ّب ٍ ًْبزّبي هطتجظ اثالك قس.  ٍظاضتربًِ

 ؾت.ضؾيسُ ا ظيطاىٍثِ تصَيت ّيبت هحتطم  28/4/1396ايي ؾٌس زض تبضيد 

دبیرخانهشورایعالیانرشی

 6996پاییس
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مقذمه

ؾَيِ ثطاي هسيطيت ثرف  ، ؾٌسي خبهـ ٍ ّوِ«ؾٌس هلي ضاّجطز اًطغي وكَض»

ّدطي ذَضقيسي اؾت وِ  1420ؾبلِ تب افك ؾبل  25اًطغي وكَض زض يه ثبظٓ 

ّبي هطتجظ ّبي اخطايي ٍ ًْبز گيطي اظ تَاى وبهل وبضقٌبؾي ّوِ زؾتگبُ ثب ثْطُ

ّبي ولي اضائِ قسُ زض اؾٌبز ثبالزؾتي ايي ؾٌس  ثب ايي ثرف ٍ زض چبضچَة ؾيبؾت

التصبزي،  ن تَؾقِقك( لبًَى ثطًبهِ 120هبزُ )« الف»ثٌس  2خعء ٍ ثِ اؾتٌبز 

، ثطاؾبؼ هسل (1396-1400اختوبفي ٍ فطٌّگي خوَْضي اؾالهي ايطاى )

 سُ اؾت.تْيِ ٍ تسٍيي گطزي (SWOT) ؾَات ضيعي ثطًبهِ

 ثبقس: ايي اؾٌبز قبهل هَاضز ظيط هي

 (1384-1404ؾبلِ وكَض ) اًساظ ثيؿت ؾٌس چكن -1

 ّبي ولي ًؾبم زض ثرف اًطغي، اثالغي اظ ؾَي همبم هقؾن ضّجطي ؾيبؾت -2

 ن تَؾقِ ٍ اؾٌبز پكتيجبى آىكقلبًَى ثطًبهِ  -3

 لبًَى اؾبؾي 44ّبي ولي اصل  لبًَى اخطاي ؾيبؾت -4

 اثالغي همبم هقؾن ضّجطي ،تيّبي التصبز همبٍه ؾيبؾت -5

 اثالغي همبم هقؾن ضّجطي ،ّبي ولي ثطًبهِ قكن تَؾقِ ؾيبؾت -6

 اثالغي همبم هقؾن ضّجطي ،ّبي ولي هحيظ ظيؿت ؾيبؾت -7
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ضاّجطزّبي اؾبؾي ثرف اًطغي وكَض تب ايي ؾٌس قبهل اّساف والى ٍ  

اًطغي ّبي  ثَزُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضًٍسّبي خْبًي تغييطات حبهل 1420افك ؾبل 

زض ايي ثبظُ ظهبًي ٍ ًگبُ ثِ ٍضقيت فقلي وكَض زض ثرف اًطغي، تسٍيي ٍ اضائِ 

  گطزيسُ اؾت.

 

هاوتنگناهایبخشانرشیکشورچالش(الف

ٍضي اًطغي زض ايطاى زض همبيؿِ  ثبال ثَزى قست اًطغي ٍ پبييي ثَزى ثْطُ -1

  ثب وكَضّبي ّوتطاظ

ّبي  سم اخطاي وبهل عطحپبييي ثَزى ضطيت ثبظيبفت هربظى ًفتي ٍ ف -2

ثِ  گبظ   تعضيك ثطًبهِ  اّساف  وبهل  تحمك ًيبفتي  اظزيبز ثطزاقت اظ خولِ 

 ّبي اذيط ثِ زليل ووجَز گبظ ٍ افعايف هصطف  ًفتي زض ؾبل هربظى  

 ثبال ثَزى فوط هربظى ًفت ٍ گبظ وكَض ٍ افت تَليس عجيقي آًْب  -3

 ذبم ؾجس تَليس ًفت افعايف ؾْن تَليس ًفت ؾٌگيي ٍ فَق ؾٌگيي زض -4

ّبي هَخَز وكَض ٍ تَليس  زض پباليكگبُ  الگَي پباليكي هٌبؾت ًجَز -5

  ّبي ثب ويفيت پبييي فطآٍضزُ

  ّبي تَليس، تجسيل ٍ فطضِ اًطغي زض وكَض ثَزى تلفبت زض ثرف ثبال -6

 فمساى ؾبظٍوبضّبي هٌبؾت ثبظاض زض فطضِ هحصَالت اًطغي       -7
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 الوللي  بلي ثييهحسٍزيت زض زؾتطؾي ثِ هٌبثـ ه -8

 ًَيي  (ّبي تىٌَلَغيّبي ) فٌبٍضيهحسٍزيت زؾتطؾي ثِ  -9

هَاًـ ٍ هكىالت پيوبًىبضي ٍ صٌبيـ ؾبظًسُ تدْيعات قبهل ووجَز  -10

ّبي  اتحبزيِؽطفيت، اًسن ثَزى ؾطهبيِ ثجت قسُ، فمساى لَاًيي هطثَط ثِ 

 ٍ ضقف فٌبٍضي  (ّب وٌؿطؾيَمّب ) هكبضوتٍ  (ؾٌسيىبّبصٌفي )

 ّبي ثرف اًطغي  گصاضي َزى حضَض ثرف غيطزٍلتي زض ؾطهبيًِبوبفي ث -11

ّبي صٌقت ًفت ٍ گبظ اظ هيعاى ًيبظ ثَزخِ فوَهي وكَض  تجقيت ؾيبؾت -12

 ّبي اًطغي ٍ ثِ زضآهسّبي ضيبلي ٍ اضظي حبصل اظ هصبضف حبهل

 صبزضات آى 

 ؾٌگي  ّبي ظغبل ؾٌگ حطاضتي ٍ ًيطٍگبُ فسم تَؾقِ هقبزى ظغبل -13

  بي تدسيسپصيط ٍ پبن زض ؾجس اًطغي وكَضّ ؾْن ًبچيع اًطغي -14

  تؿْيالت ثبًىي ٍ اذص هدَظّبي الظم لبًًَي فطآيٌس اذص ثَزى   عَالًي -15

 ّبي ثرف اًطغي  ووجَز قسيس هٌبثـ هبلي ثطاي تَؾقِ عطح -16

 ثبظزُ ٍ پطهصطف اًطغي   ٍضٍز ٍ تَليس هحصَالت ون -17

 ٌسُ اًطغيوٌ ًبزيسُ گطفتي هالحؾبت التصبزي زض اؾتمطاض هطاوع هصطف -18

 فمساى ًْبز هؿتمل تٌؾين همطضات )ضگَالتَضي( زض ثرف اًطغي  -19

ّبي گبظي ٍ ُ ثبالثَزى ًطخ اًتكبض گبظّبي آاليٌسُ َّا )قبهل آاليٌس -20
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ّبي  فٌبٍضيوبضگيطي  ضٍيِ هصطف اًطغي ٍ ثِ اي( ًبقي اظ ضقس ثي شضُ

  ّبي صٌقتي، تدبضي ٍ ذبًگي ثط زض ثرف لسيوي ٍ اًطغي (ّبي غيتىٌَلَ)

هصطف ثيف اظ حس  اي ًبقي اظافعايف هيعاى اًتكبض گبظّبي گلربًِ -21

ثَزى قست اًطغي، زض ًتيدِ افعايف ًبهغلَة ضتجِ ايطاى زض  اًطغي ٍ ثبال

وٌٌسُ گبظّبي ثٌسي خْبًي ثِ فٌَاى يىي اظ وكَضّبي تَليستمؿين

 زضصس (8)تب  (4)اي ٍ لعٍم وبّف آًْب ثط اؾبؼ تقْسات اظ گلربًِ

ٍيػُ ثطاي ٍاحسّبي ِ ث ّبي اًطغي صاضي غيطٍالقي حبهلگ ليوت -22

 وٌٌسُ اًطغي تجسيل

فمساى اهٌيت فطضِ زض صبزضات ًفت ذبم ٍ هيقبًبت گبظي ٍ ثبظاضّبي  -23

 ثلٌسهست ٍ ًجَز هكتطيبى ضاّجطزي

 ي وكَض غفمساى هغبلقِ يىپبضچِ ٍ خبهـ اًط -24

 ّبي ثرف اًطغي ّبي والى اًجبقتِ قطوت ثسّي -25

 ّبي ًفتي ذصَصي زض وكَض  ى ًفت ٍ فطآٍضزُگطا ًجَز هقبهلِ -26

 

اهذافکالنبخشانرشی(ب

ّبي التصبز  خبًجِ ثرف اًطغي وكَض ثب ضٍيىطز ؾيبؾت زض ضاؾتبي تَؾقِ ّوِ

 گطزز: همبٍهتي، اّساف والى ثرف اًطغي وكَض ثِ قطح ظيط تقييي هي
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ٍضي ٍ وبّف قست اًطغي زض وكَض ثِ ًصف تب پبيبى افك  افعايف ثْطُ -1

 اًساظ ؾٌس  چكن

 افعايف ثبظيبفت هربظى ًفت ٍ گبظ وكَض -2

 ّبي هكتطن ًفتي ٍ گبظي  ثطزاضي اظ هيساى حساوثط وطزى تَليس ٍ ثْطُ -3

ّبي ثرف  اظ هٌبثـ ٍ ؽطفيت ثْيٌِ  ّبي خسيس ٍ اؾتفبزُ  افعايف ؽطفيت -4

 وكَض  تَليس  زض ظًديطُ  ؾبظي اضظـ افعٍزُ  اًطغي ثطاي حساوثط

خبيگبُ  يٍ اضتمب (غئَپلتيهخغطافيبي ؾيبؾي )اظ ؽطفيت اؾتفبزُ حساوثطي  -5

 الوللي وكَض زض ثبظاضّبي خْبًي اًطغي  ثيي

توطوع ؾيبؾتگصاضي، تسٍيي ضاّجطزّب ٍ اتربش تصويوبت زض ثرف اًطغي  -6

ؾٌگ  اي ٍ ظغبل ّبي تدسيسپصيط، ّؿتِ وكَض قبهل ًفت، گبظ، ثطق، اًطغي

  حطاضتي

ثٌيبى  ّبي پيكطفتِ ثب زاًف وبضثطز فٌبٍضيذَزاتىبيي زض تَؾقِ ٍ   افعايف -7

 اًطغي  ًوَزى حَظُ 

 اهٌيت فطضِ اًطغي هغوئي، پبيساض ٍ ثب ويفيت هٌبؾت ياضتمب -8

 اًطغي وكَض  التصبزي ؾجس  ثركي   تٌَؿ -9

افعايف ثبظيبفت ٍ وبّف ّسض ضٍي زض تَليس ٍ هصطف اًطغي ثب ضفبيت  -10

  هالحؾبت ٍ اؾتبًساضزّبي ظيؿت هحيغي
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وٌٌسگبى اًطغي  ؾبذتي ؾبذتبض ؾبظهبًي تَليسوٌٌسگبى ٍ فطضِوبضآهستط  -11

 ّبي پيكطٍ زض ايي فطصِ  وكَض هتٌبؾت ثب ؾبذتبض قطوت

تغييط ًگبُ ثِ ًفت ٍ گبظ ٍ زضآهسّبي حبصل اظ آى، اظ هٌجـ تبهيي  -12

ّبي ظايٌسُ التصبزي ثب تبويس ثط  ثَزخِ فوَهي ثِ هٌبثـ ٍ ؾطهبيِ

 التصبز هٌبثـ تدسيسپصيط

 ّبي اًطغي ثطاي تَليسوٌٌسگبى اًطغي وطزى ليوت حبهلٍالقي  -13

 ّبي پطتَيي زض وكَض اي ٍ فقبليت حصَل اعويٌبى اظ ايوٌي تبؾيؿبت ّؿتِ -14

 

راهبردهایبخشانرشی(ج

راهبردهایکلیبخشانرشی-6-ج

ّبي هرتلف  ّبي اًطغي زض ثرف ٍالقي وطزى ليوت ًؿجي حبهل -1

 ل اٍل اخطاي ايي ؾٌس ٍ تساٍم آى ؾب پٌحوٌٌسُ حساوثط تب پبيبى  هصطف

گطي ٍ ايدبز ؾبذتبضّبي هٌبؾت  تفىيه وبهل ٍؽبيف حبوويتي اظ تصسي -2

ثب  ًفت  صٌقت  ٍيػُ  وكَض ثِ  اًطغي  ثطاي ايفبي ٍؽبيف حبوويتي زض ثرف 

 تبويس ثط افوبل حك حبوويت ٍ هبلىيت هلي ثط هٌبثـ ٍ شذبيط ٍ صيبًت

  اظ آى



67سنذملیراهبردانرشیکشور

 

اظ هٌبثـ اًطغي اٍليِ وكَض اظ عطيك تقطيف ٍ  ايدبز حساوثط اضظـ افعٍزُ -3

ؾٌدي فٌي ٍ التصبزي ٍ  اؾتمطاض ظًديطُ اضظـ ثط هجٌبي ًتبيح اهىبى

  هالحؾبت ظيؿت هحيغي

ّبي التصبزي زض هٌبعك ٍ ؾَاحل ٍ خعايط خٌَثي ثب  گؿتطـ فقبليت -4

ّبي صٌقت ًفت ٍ گبظ ٍ ّوچٌيي هسيطيت هصطف آة  اؾتفبزُ اظ ؽطفيت

  ثط غيزض صٌبيـ اًط

 ّبي اًطغي  ايدبز ثبظاضّبي ضلبثتي زض ظهيٌِ تَليس ٍ فطضِ حبهل -5

تَليس، اًتمبل، تَظيـ ٍ هصطف اًطغي تب   زض ثرف  ٍ تلفبت ضبيقبت  وبّف  -6

   ؾغح اؾتبًساضزّبي هلي

  اضتمبي فٌبٍضي زض تدْيعات ٍ فطآيٌسّبي ظًديطُ اًطغي -7

كَض ثطاي ذطيس، اي ٍ خغطافيبيي و گيطي هَثط اظ هَلقيت هٌغمِ ثْطُ -8

زض  ٍ گبظ ٍ ثطق  ًفت  ؾبظي  فطٍـ، هقبٍضِ، اًتمبل، فطآٍضي ٍ شذيطُ

ضٍيىطز حساوثط ؾَزآٍضي زض تدبضت  ثب  اي  ٍ هٌغمِ زاذلي  ثبظاضّبي  

 ثب تبويس ثط اضتمبء زيپلوبؾي اًطغي  ّبي اًطغي حبهل

هصطف اًطغي ٍ  ؾبظي  ٍ ثْيٌِ خَيي  صطفِ فطٌّگ  ٍ گؿتطـ  تطٍيح  -9

 (ESCOذسهبت اًطغي ) ّبي  قطوت اظ تَؾقِ   حوبيت
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اًطغي زض ضاؾتبي   گصاضي ثرف آحبز هطزم زض ؾطهبيِ  تَؾقِ هكبضوت -10

لبًَى اؾبؾي ٍ ثب ّسف اضظـ  44)چْل ٍ چْبضم( ّبي ولي اصل  ؾيبؾت

 ثرف اًطغي افعٍزُ

ت هحصَالت ٍ ذسهبت ثرف اًطغي هتٌبؾت ثب اؾتبًساضزّبي ثْجَز ويفي -11

ثب ايدبز  وٌٌسگبى   هلي زض ضاؾتبي صيبًت اظ حمَق هتمبثل هكتطيبى ٍ فطضِ

  ًْبزّبي تٌؾين همطضات ثرف اًطغي )ضگَالتَضي اًطغي(

اصالح ؾبذتبض ؾبظهبًي ٍ ّوچٌيي لَاًيي ٍ همطضات خبضي ثرف اًطغي  -12

هجبزالت  طايظ ضٍظ ثب تبويس ثط حساوثطؾبظي هتٌبؾت ثب اؾتبًساضزّب ٍ ق

ٍ   الولل ثيي  زض ؾغح  اي تَؾقِ ٍ  اخطايي  تدبضي، فولىطزّبي ثْيٌِ  

 گصاضي ؾطهبيِ خصاثيت  افعايف  

 ّبي اًطغي ثب اضظـ افعٍزُ ثبالتط  تجسيل ٍ تَليس حبهل -13

ّبي وبضثطزي، تَليس زاًف فٌي ٍ  حوبيت اظ گؿتطـ پػٍّف -14

 ّبي ًَيي  ضيؾبظي فٌبٍ تدبضي

ثطًبهِ ٍ اخطاي عطح هغبلقبت خبهـ اًطغي وكَض ثب ضاّجطي ؾبظهبى  -15

 وكَض ثَزخِ 

 ظيؿت پصيط ٍ زٍؾتساض هحيظ ّبي تدسيس ّبي اًطغي ؾبظي فٌبٍضي تدبضي -16
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اي ٍ  ّبي حطفِ آهَظـ ياضتمب اظ عطيك   اًؿبًي ؾطهبيِ   تَاًوٌسؾبظي -17

 آهَظـ هؿتوط ٍ ّبي وبضي  هْبضت

وبال ٍ تدْيعات زاًف ثٌيبى ٍ ذسهبت فٌي هٌْسؾي تَؾقِ صبزضات  -18

 ثرف اًطغي

ّبي ًبقي اظ تَليس،  اي ٍ آاليٌسُ وبّف هيعاى اًتكبض گبظّبي گلربًِ -19

 ّبي اًطغي اًتمبل ٍ هصطف اًَاؿ حبهل

 

راهبردهاینفتوگاز-1-ج

ٍاحس زضصس ثِ ضطيت ثبظيبفت هيبزيي ًفتي وكَض تب  (5)افعايف حسالل  -1

ّبي اظزيبز ثطزاقت ٍ  بًي ايي ؾٌس اظ عطيك ثِ وبضگيطي ضٍـپبيبى افك ظه

 تَليس صيبًتي

زض  اظ وليِ هيبزيي هكتطن ًفتي ٍ گبظي  يثطزاضي حساوثط ٍ ثْطُ تَؾقِ -2

 هلي وكَض  هٌبفـ حفؼ   ضاؾتبي

گؿتطـ اوتكبف ًفت ٍ گبظ ثِ فٌَاى پكتَاًِ تَليس ًفت ٍ گبظ وكَض زض   -3

 پٌِْ ؾطظهيي

ؼ ؾْن تَليس ًفت زض اٍپه ٍ ثبظاض خْبًي ثب لحبػ افعايف ؽطفيت ٍ حف -4

 تَليس صيبًتي اظ هربظى ّيسضٍوطثَضي هبيـ وكَض

ذبم ٍ گبظ )پباليكي ٍ  ووي ٍ ويفي هحصَالت ظًديطُ ًفت ياضتمب -5
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فٌبٍضي  يافعٍزُ اظ عطيك اضتمب بيي( ثب ضٍيىطز ايدبز حساوثط اضظـيپتطٍقيو

  ضٍظآهس ٍ تَليس هحصَالت هتٌبؾت ثب اؾتبًساضزّبي

ّبي هرتلف تبهيي هبلي زاذلي ٍ ذبضخي ثطاي اخطاي  اؾتفبزُ اظ ضٍـ -6

 ّبي صٌقت ًفت ٍ گبظ ٍ افعايف ؾْن هكبضوت ثرف غيطزٍلتي  عطح

 ًگبُ ضاّجطزي ثِ ًفت ٍ گبظ ثِ فٌَاى هَتَض هحطوِ تَؾقِ التصبزي وكَض -7

 ًگطي زض ترصيص ثْيٌِ گبظ عجيقي تَليسي وكَض ثط اؾبؼ خبهـ -8

 ي هٌبفـ هل

ٍضي زض ظًديطُ صٌقت ًفت ٍ گبظ وكَض، اظ عطيك تَؾقِ ٍ  افعايف ثْطُ -9

ّبي هسيطيتي ٍ وبضثطي  اًؿبًي، فٌبٍضي، ًؾبم تَاًوٌسؾبظي ؾطهبيِ

 تدْيعات ضٍظآهس خْبًي

آٍضي، فطآٍضـ ٍ يب تجسيل حساوثطي گبظّبي ّوطاُ ٍ زض حبل  خوـ -10

 ؾَذتي، ثب ضفبيت هالحؾبت التصبزي ٍ ظيؿت هحيغي 

ز اعويٌبى زض تمبضبي فطٍـ ًفت ذبم ثب ذطيس يب هكبضوت زض ايدب -11

 ّبي ذبضج اظ وكَض  پباليكگبُ

بضاهس زض حَظُ زيپلوبؾي اًطغي ثطاي افعايف ؾْن ايطاى اظ و اتربش تساثيط -12

 ّبي ًفتي  خْبًي گبظ عجيقي ٍ فطآٍضزُ تدبضت 

 گؿتطـ ثبظاضّبي صسٍض ذسهبت فٌي هٌْسؾي ٍ فٌبٍضي اًطغي -13
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هایبخشبرقراهبرد-9-ج

ثطاي تضويي   ثطق  هغوئي آى زض تبهيي  ثْجَز ٍ اضتمبي ثبظاض ثطق ٍ فولىطز -1

  وكَض  پبيساض ضًٍس تَؾقِ 

  اضتمبي ؾغح اهٌيت ٍ پبيبيي زض قجىِ ؾطاؾطي ثطق -2

ٍ صبزضات ثطق ثِ  ٍ تبهيي  اٍليِ  اًطغي  اظ هٌبثـ  گيطي  حساوثط ثْطُ -3

  بز اًطغي ٍ زيپلوبؾي اًطغيوكَضّبي هٌغمِ ثب ضفبيت هالحؾبت التص

 وبّف تلفبت تَظيـ ثطق تب ؾغح هتَؾظ وكَضّبي تَؾقِ يبفتِ  -4

 ّبي تدسيسپصيط ٍ پبن زض ؽطفيت تَليس ثطق وكَض  افعايف ؾْن اًطغي -5

ّبي حطاضتي وكَض زض ؾغح هتَؾظ  ًيطٍگبُ (ضاًسهبىٍضي ) ثْطُ ياضتمب -6

 وكَضّبي تَؾقِ يبفتِ 

قت ثطق وكَض، اظ عطيك تَؾقِ ٍ ٍضي زض ظًديطُ صٌ افعايف ثْطُ -7

ّبي هسيطيتي ٍ  اًؿبًي، تَؾقِ فٌبٍضي، تَؾقِ ًؾبم تَاًوٌسؾبظي ؾطهبيِ

 وبضثطي تدْيعات ضٍظآهس خْبًي



راهبردهایبخشانرشیاتمی-1-ج

  ٍ اًدبم اي ٍ پطتَيي  الوللي ايوٌي ّؿتِ ٍ ثيي  هلي اؾتمطاض اؾتبًساضزّبي  -1

  ّبي الظم ٍ اضظيبثي  ًؾبضت
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 اي  هيي التصبزي هَاز اٍليِ ٍ ؾَذت هَضز ًيبظ ضاوتَضّبي ّؿتِأيِ ٍ تتْ -2

ّبي ثٌيبزي ٍ وبضثطزي ثِ هٌؾَض زؾتيبثي ثِ  پػٍّف ٍ تقويك  گؿتطـ  -3

 الوللي اي اظ عطيك تقبهالت الظم ثيي ّبي ّؿتِ ّبي ًَيي ًيطٍگبُ فٌبٍضي

جَز فٌبٍضي اضتمبي ؾغح ثَهي -4 تيبثي ثِ ّبي هَخَز ٍ زؾ ؾبظي زاًف فٌي ٍ ْث

 ّبي هرتلف اي ٍ تَؾقِ وبضثطز آى زض ثرف ّبي ًَيي ّؿتِ فٌبٍضي

ّب ٍ  الوللي اًطغي اتوي، ؾبظهبى تقبهل ؾبظًسُ ٍ هَثط ثب آغاًؽ ثيي -5

الوللي ثِ هٌؾَض تجبزل اعالفبت ٍ اؾتفبزُ اظ  اي ٍ ثيي ًْبزّبي هٌغمِ

 اي ّبي فلوي، فٌي ٍ هبلي زض صٌقت ّؿتِ فطصت



بخشزغالسنگراهبردهای-5-ج

  قٌبؾبيي ٍ اوتكبف خبهـ ظغبل ؾٌگ حطاضتي وكَض -1

اؾتفبزُ ثْيٌِ ّوطاُ ثب فٌبٍضي خسيس ٍ ؾبظگبض ثب هحيظ ظيؿت اظ  -2

 ؾٌگ حطاضتي زض فطضِ اًطغي ٍ تَليس ثطق ظغبل
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ِ  لالبًَى ( 4) ٍ( 2) هالَاز  اصالالح  لبًَى 3 هبزُ ِ  ؾالَم  ثطًبهال  التصالبزي،  تَؾالق

 هدلالؽ  31/4/1381 هصالَة   ايالطاى  اؾالالهي  ضيخوَْ فطٌّگي ٍ اختوبفي

 اؾالهي قَضاي

  -3هبزُ 

ًالَ( ٍ   ّالبي   اظ خولالِ اًالطغي   ثِ هٌؾَض توطوع ؾيبؾتگصاضي زض ثرف اًطغي وكالَض ) 

طُ ّالبي وكالَض زض ثرالف     گيطي وبهل اظ ؽطفيالت  ايدبز ّوبٌّگي الظم زض خْت ْث

يٌِ اًطغي ٍ  َليس ٍ هصالطف اًالَاؿ حبهالل    ْث ي ضالَاثظ ٍ  ّالبي اًالطغي ٍ تقيالي    ؾبظي ت

هحيغالي   ّالبي ظيؿالت   ّب ٍ ضَاثظ تمليل آلالَزگي  تسٍيي ؾيبؾت الگَّبي آى ٍ ًيع 

َليس ٍ هصطف اًطغي، قَضاي فبلي اًطغي وكَض ثِ ضيبؾت ضئاليؽ خوْالَض    ًبقي اظ ت

ضئاليؽ خوْالَض( ٍ فضالَيت ٍظضاي ًفالت، ًيالطٍ، اهالَض        اٍل  ٍ زض غيبة ٍي هقالبٍى  )

ّالبي اًالطغي    وكبٍضظي ٍ ضؤؾبي ؾالبظهبى خْبز  التصبزي ٍ زاضايي، صٌبيـ ٍ هقبزى، 

 قَز. ضيعي وكَض تكىيل هي ثطًبهِ  اتوي، حفبؽت هحيظ ظيؿت ٍ هسيطيت ٍ

 االخالطا  تصويوبت قَضاي فبلي اًطغي وكَض پؽ اظ تأييالس ضئاليؽ خوْالَض الظم    

 .ثَز  ذَاّس
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ٍ   -1تجصالالطُ    زثيطذبًالالِ قالالَضاي فالالبلي اًالالطغي وكالالَض زض ؾالالبظهبى هالالسيطيت 

قَز. ؾبظهبى هصوَض حالساوثط اؾالتفبزُ اظ لبثليالت     ىيل هيتك وكَض  ضيعي ثطًبهِ

ّبي ترصصي  ّبي فضَ قَضا، زض لبلت وويتِ ؾبظهبى ٍ  ّب وبضقٌبؾي ٍظاضتربًِ

ّبي ترصصي ثالِ تصالَيت    ٍؽبيف وويتِ  ٍ ثِ فول ذَاّس آٍضز. تقساز تطويت

ِ   .قَضاي فبلي اًطغي وكَض ذَاّس ضؾيس  ضيالعي  ضئيؽ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهال

 .هصَثبت آى ذَاّس ثَز اخطاي  ض، زثيط قَضا ٍ هؿإٍل ًؾبضت ثط حؿيوكَ

 ؾبيط ٍظضا زض خلؿبتي وِ هَضَؿ هطثَط ثِ ٍظاضتربًِ آًْب زض زؾالتَض  -2تجصطُ  

 تَاًٌس زض قَضا ثب حك ضأي قطوت وٌٌس. قَضا لطاض زاضز هي  وبض
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 ٌّگالي فط ٍ اختوالبفي  التصبزي، تَؾقِ پٌدن ثطًبهِ لبًَى 125 هبزُ «ة» ثٌس

 هدلؽ قَضاي اؾالهي  15/10/1389هصَة  ايطاى اؾالهي خوَْضي

 -125 هبزُ

اًالساظ ثيؿالت ؾالبلِ وكالَض ٍ      زٍلت هىلالف اؾالت ثالط هجٌالبي ؾالٌس چكالن       - ة

ّبي ولي ًؾبم زض ثرف اًطغي اثالغي اظ ؾَي همبم هقؾن ضّجطي ٍ ثب  ؾيبؾت

ؾالٌس   ضا ثالِ فٌالَاى  « ؾٌس هلي ضاّجطز اًطغي وكالَض »پكتَاًِ وبهل وبضقٌبؾي 

ٍ پٌح ؾبلِ ؽطف حالساوثط    ثبالزؾتي ثرف اًطغي ثطاي يه زٍضُ ظهبًي ثيؿت

   ِ تصالَيت هدلالؽ قالَضاي      قف هبُ پؽ اظ تصَيت لبًَى ثطًبهالِ تْيالِ ٍ ثال

 اؾالهي ثطؾبًس.

ّالالبي ًفالالت ٍ ًيالالطٍ هَؽالالف ّؿالالتٌس ثالالب ّوىالالبضي ؾالالبيط  ٍظاضتربًالالِ -تجصالالطُ 

ضا ؽطف « طغي وكَضي عطح خبهـ اًيثطًبهِ اخطا»ضثظ  ي شييّبي اخطا زؾتگبُ

زٍاظزُ هبُ پؽ اظ تصَيت لبًَى ؾٌس هلالي ضاّجالطز اًالطغي وكالَض تْيالِ ٍ ثالِ       

 ٍظيطاى ثطؾبًٌس.  تصَيت ّيأت
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هدلالؽ  4/12/1389 هصالَة  لبًَى اصالالح الگالَي هصالطف اًالطغي     -5 هبزُ

 قَضاي اؾالهي 

  -5 هبزُ

س ؾبظي تَليال  ّبي ًَ ٍ ثْيٌِ ؾيبؾتگصاضي زض ثرف اًطغي وكَض اظ خولِ اًطغي

 .فبلي اًطغي اؾت فْسُ قَضاي ّبي اًطغي فمظ ثط ٍ هصطف اًَاؿ حبهل

اي اصالح قَز وِ اهىبى حضَض  گًَِ فبلي اًطغي ثبيس ثِ ؾبذتبض قَضاي -تجصطُ

ّبي فطضِ ٍ تمبضالبي اًالطغي زض خلؿالبت قالَضا ٍ ؾيبؾالتگصاضي       هٌؾن عطف

 .هكتطن آًْب زض ثرف اًطغي فطاّن قَز

 

ؾبلِ قكن تَؾقِ التصالبزي، اختوالبفي ٍ فطٌّگالي    لبًَى ثطًبهِ پٌح -45هبزُ 

 هدلؽ قَضاي اؾالهي 14/12/1395هصَة  ايطاىخوَْضي اؾالهي 

 -45هبزُ 

ضثالظ،   ي شييال ّالبي اخطا  ّبي ًفت ٍ ًيطٍ هَؽفٌس ثب ّوىبضي ؾبيط زؾتگبُ ٍظاضتربًِ

ضا تب پبيبى ؾبل اٍل اخالطاي لالبًَى ثطًبهالِ    « عطح خبهـ اًطغي وكَض»ي يثطًبهِ اخطا

جالطز اًالطغي وكالَض هصالَة     زض  چْبضچَة لَاًيي هطثَعِ ٍ زض ضاؾتبي ؾٌس هلي ضّا

 .قَضاي فبلي اًطغي وكَض، تْيِ وٌٌس ٍ ثِ تصَيت ّيأت ٍظيطاى ثطؾبًٌس



19هاپیوست

 

ؾبلِ قكن تَؾقِ التصبزي، اختوالبفي ٍ فطٌّگالي   لبًَى ثطًبهِ پٌح -120هبزُ 

 هدلؽ قَضاي اؾالهي 14/12/1395هصَة  ايطاىخوَْضي اؾالهي 

 -120 هبزُ

زٍلت هَؽف اؾت تب پبيبى ؾبل زٍم اخطاي لبًَى ثطًبهِ اؾٌبز شيل ضا ثالب   -الف

 ضفبيت لَاًيي ٍ همطضات هطثَعِ تْيِ ٍ ثِ تصَيت ّيأت ٍظيطاى ثطؾبًس:

 ؾٌس هلي وبض قبيؿتِ -1

 ؾٌس هلي ضاّجطز اًطغي وكَض -2

 طضؾويّبي غي ؾٌس هلي تَاًوٌسؾبظي ٍ ؾبهبًسّي ٍ تَاًوٌسؾبظي ؾىًَتگبُ -3

لَُ لضبئيِ هَؽف اؾت تب پبيبى ؾبل زٍم اخطاي لبًَى ثطًبهِ ؾٌس اهٌيت  -ة

لضبئي ضا ثب ضفبيت لَاًيي ٍ همطضات هطثَعِ تْيالِ ٍ ثالِ تصالَيت ضئاليؽ لالَُ      

 لضبئيِ ثطؾبًس.
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