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پس هٌظر:
ّسف ٍظاضت تحهیالت ػبلی ایجبز یي ؾیؿتن تحهیالت ػبل

ی ثب ًیلیت  ،ثب ظطكیت ػبلی ٍ هتَاظى

اؾت ًِ جَاثگَی ًیبظ ّبی هجطم هطزم اكـبًؿتبى ثَزُ ٍ هٌتج ثِ ثْجَز زض اهَض ضكبُ ػبهِ گطزیسُ ثِ اضظـ
ّبی اؾالهی ٍ هلی هغبة هت زاقتِ ٍ هجْع ثِ زاًف پیكطكتِ ،تطثیِ ؾبلن

 ،حؿي ٍعي زٍؾتی زاضای

هسیطیت ػبلی ٍ هؿلٌی ثبقس ٍ پیَؾتِ زض تالـ اؾت تب اكـبًؿتبى زض ؾغح هٌغوِ ٍ جْبى اظ لحبػ ػلوی
ٍ اػتجبض ٍ جبیگبُ ثطجؿتِ ضا ًؿت ًوبیس ،ثِ ّویي هٌظَض پالى هجبضظُ ثب كؿبز ازاضی تلتیف زاذلی
ٍظاضت تحهیالت ػبلی زض ضٍقٌی اؾتطاتیػی هلی هجبضظُ ثب ف ؾبز ازاضی  ،هوطضُ ازاضات تلتیف زاذلی ٍ
هٌكَض تلتیف زاذلی ٍظاضت تحهیالت ػبلی ٍ هؼیبض ّبی ثیي الوللی تلتیف زاذلی تسٍیي ٍ تغجین هی
گطزز ًِ گعاضـ ًبض ًطز ّب كؼبلیت ّبی اًجبم یبكتِ ثِ قٌل ضثغ ٍاض ثِ هطاجغ شیطثظ اضایِ هی گطزز

.

فطردُ گسارش اخراأت ریاست تفتیص داخلی طی سال هالی :1398

ضیبؾت تلتیف زاذلی ٍظاضت تحهیالت ػبلی پیَؾتِ ثطهجٌبی ثطًبهِ ّب ٍپالى هٌظَض قسُ اظجبًت هوبم
هحتطم ٍظاضت زض پطتَ مٍاًیي  ،هوطضات ،لَایح ،عطظالؼول ُ ای ًبكصُ  ،ههَثبت هحتطم ًبثیٌِ ،قَضای
هحتطم ٍظیطاى ٍّیئت هحتطم ضّجطی ٍظاضت تحهیالت ػبلی ٍهحتَیبت پالًْب ٍّسایبت ازاضُ هحتطم
ػبلی تلتیف ج-ا.ا كؼبلیتْبی ذَیف ضا زض ؾغح ازاضات هطًعیًْ،بز ّبی تحهیالت ػبلی هطًع ٍ ًْبز
ّبی تحهیالت ػبلی ٍالیبت ػیبض ؾبذتِ ٍزضتلبّن ٍّوبٌّگی ثب ازاضات شیطثظ زض ضاؾتبی تحٌین
حبًویت هبًَى  ،قلبكیت ٍ حؿبثسّی زض اجطاأتٍ ،ػایق ذَیف ضا ثِ پیف ثطزُ اؾت  .پالًْبی ًبضی
ضیبؾت تلتیف زاذلی ثكٌل پالى یي ؾبلِ ؾبل هبلی ٍ ضثؼَاض تسٍیي یبكتِ ٍ ثؼساظ ًؿت هٌظَضی هوبم
هحتطم ٍظاضت ثِ هٌهِ اجطاء هطاض زازُ قسُ ٍ گعاضـ آى ػٌسالوَهغ ُة هوبم هحتطم ٍظاضت تحهیالت
ػبلی اض ائِ گطزیسُ اؾت ؛ ضیبؾت تلتیف زاذلی ثب زضًظطزاقت ذهَنیبت ٍظیلَی ذَیف ثغَض
زٍاهساض ّن زضتحون ٍاًجبم كؼبلیت ّبی پالًی ٍّن زضاًجبم كؼبلیتْبی كَم الؼبزُ ٍؿیط پالًی ٍّسایبت
هوبم هحتطم ٍظاضت ثب جسیت ٍتالـ كطاٍاى ػول ًوَزُ ًِ ،ككطزُ آى حؿت شیل اضائِ هیگطزز:
 فعالیت ّای پالًی:
هغبثن پالى هٌظَض قسُ ؾبل هبلی 1398اظ جبًت هوبم هحتطم ٍظاضت زضتلبّن ثب ازاضُ هحتطم ػبلی ثطضؾی
ج-ا.ا جوؼبً زضثرف هطًع ٍ

ٍالیبت ثِ تؼساز (ٍ )30احس تحهیلی زٍلتی (ٍ)21احستحهیلی

ذهَنی( )11ضیبؾت هطًعی ٍظاضت ٍ ( )2قلبذبًِ قبهل پالى ثبظضؾی ثَزُ ًِ اظ جولِ ثِ تؼساز ()18
ٍاحس تحهیلی زٍلتی(ٍ)11احس تحهیلیذهَنیٍ( )2قلبذبًِ جوؼبًثِ تؼساز(ٍ )32احس تحهیلی تحت
ثبظضؾی هطاض گطكتًِِ هطاض شیل هیثبقس:
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ضوارُ

الفًْ -:اد ّای تازرسی ضذُ

ًْاد ّای تازرسی ضذُ تحصیلی

تحصیلی دٍلتی

خصَصی

1

پٌَّتَى لـوبى

هَؾؿِ تحهیالت ػبلی ذهَنی ضٍقبى ًٌگط ّبض

2

پٌَّتَى ًٌگطّبض

پٌَّتَى ذهَنی جبهؼت الوهغلی ًبثل

3

پٌَّتَى ّطات

هَؾؿِ تحهیالت ػبلی ذهَنی هیطٍیؽ ًیٌِ هٌس ّبض

4

پٌَّتَى ًٌسّبض

پٌَّتَى ذهَنی گَّط قبز ًبثل

5

هَؾؿِ تحهیالت ػبلی لَگط

هَؾؿِ تحهیالت ػبلی ذَاجِ ػجساهلل اًهبضی ّطات

6

پٌَّتَى ثبهیبى

هَؾؿِ تحهیالت ػبلی ذهَنی زاًف پطٍاى

7

پٌَّتَى پطٍاى

هَؾؿِ تحهیلالت ػبلی ذهَنی ًبثَضا ًبثل

8

پٌَّتَى قید ظایس

هَؾؿِ تحهیالت ػبلی ذهَنی ثیبى ًبثل

9

ضیبؾت هحتطم تْیِ ٍ تساضًبت

هَؾؿِ تحهیالت ػبلی ذهَنی پبهیط ذَؾت.

10

ضیبؾت هحتطم اًؿجبم اهَضآًبزهیي

هَؾؿِ تحهیالت ػبلی ذهَنی ذبًِ زاًف

11

پٌَّتَى كبضیبة

هَؾؿِ تحهیالت ػبلی ذهَنی هَالًب قؼجِ ؾوٌگبى

12

پٌَّتَى تربض

13

هَؾؿِ تحهیالت ػبلی ؾوٌگبى

ضوارُ بًْ -:اد ّای تررسی ضذُ تَسط

هَقعیت ًْاد تررسی ضذُ:

ادارُ هحترم عالی تفتیص ج.ا.ا
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1

پٌَّتَى پَلی ترٌیي

ٍالیت ًبثل

2

پٌَّتَى ػلَم عجی ًبثل

ٍالیت ًبثل

3

پٌَّتَى تؼلین ٍ تطثیِ قْیس اؾتبز ضثبًی

ٍالیت ًبثل

4

قلبذبًِ تسضیؿی هیًَس

ٍالیت ًبثل

5

قلبذبًِ تسضیؿی ػلی آثبز

ٍالیت ًبثل

6

پٌَّتَى ّطات

ٍالیت ّطات

7

پٌَّتَى ثلد

ٍالیت ثلد

8

پٌَّتَى الجیطًٍی

ٍالیت ًبپیؿب

هبثل تصًط زاًؿتِ هیكَز ایٌٌِ گعاضـ ًتبیج ثبظضؾی ّب ػٌسالوَهغ ُةهوبم هحتطم ٍظاضت ؿطو اؾتْسا
اضائِ گطزیسُ ٍ ثؼساظ ّسایت هوبم هحتطم ٍظاضت ضؾوبً ؿطو اجطاأت هوتضی ،ضكغ ًَاهم ًٍبؾتی ّب
ًِ تَؾظ ّیئبت ثطهال قسُ ثِ هطاجغ هتصًطُ اضؾبل گطزیسُ اؾت .
 فعالیت ّای غیر پالًی:
ػالٍتبً ضیبؾت تلتیف زاذلی ٍظاضت تحهیالت ػبلی كؼبلیت ّبی كَم الؼبزُ
ضطٍضتْب ٍّسایبت هوبم هحتطم ٍظاضت ٍزیگط ًْبز ّبی شیهالح

(ؿیطپالًی) ضا ًیع ثط ٍكن

ٍاعالػبت ٍانلِ اًجبم زازُ ًِ

ة هطاجغ شیطثظ اضؾبل قسُ اؾت  .كؼبلیتْبی اًجبم یبكتِ ؿیط پالًی ضیبؾت تلتیف ثِ زٍ
گعاضقبت آى ُ
ثرف ثبظضؾی ّب ٍپیگیطی ّب توؿین ثٌسی قسُ اؾت ٍ زض عی ؾبل هبلی ( )1398ایي ازا ضُ ثِ تؼساز (60
) هضیِ كَ م الؼبزُ ذبضج اظ پالى ضا عجن ّسایبت هوبم هحتطم ٍظاضت هَضز ثطضؾی هطاض زازُ ٍگعاضـ
ّبی آى ضا ػٌسالوَهغ ثِ هوبم هحتطم ٍظاضت اضایِ ًوَزُ اؾت.
عوذُ تریي دست آٍرد ّا طی سال هالی : 1398
ضیبؾت تلتیف زاذلی ٍظاضت تحهیالت ػبلی زض عَل ؾبل هبلی

1398زضثرف ّبی هرتلق ًبضی

ذَیف زاضای زؾت اٍضزّبی هؼیي ثَزُ ٍػوسُ تطیي آًْب هطاض شیل اضهبم هی گطزز:
 -:1هؼیبضی ؾبظی ّط چِ ثیكتط قیَُ ثبظضؾی ،تْیِ كبضهت هؼیبضی گعاض ـ تلتیف ،تسٍیي ٍ ثبظًگطی
هؼیبضی تَلٌیت(اثعاض) ّب ٍهٌكَض تلتیف زاذلی ٍظاضت تحهیالت ػبلی.
 -:2تسٍیط زٍ زٍض ٍضًكبح آهَظقی () 7ضٍظُ ٍ ()12ضٍظُ ثطای هلتكبى زاذلی ازاضات ایي ٍظاضت ٍ
چْبض ازاضُ زیگط اظ عطین پطٍغُ اهبًت ( )USAIDزض هطًع ٍ ثیطٍى اظ ٍظاضت تحهیالت ػبلی.
 -:3تسٍیي پالى هؼیبضی ٍاؾتٌسضز ثِ اؾبؼ ذغط ثِ هٌظَض ثبظضؾی ٍاحسّبی تحهیلی هطًع ٍ ٍالیبت .
 -:3ایجبز ّوبٌّگی الظم ثب ازاضات ٍظاضت ًٍْبزّبی ثیطًٍی هطتجظ ( ازاضُ ّبی هحتطم لَی حبضًَالی
اهٌیت هلی  ،ازاضُ هجبضظُ ثب كؿبز ازاضی ٍازاضات تلتیف زاذلی).
 -:4تغجین پالًْبی ًبضی ٍثبظضؾی اهَض هبلی ٍازاضی ٍاحسّبی هطًعی ٍٍالیتی ٍظاضت ثط حؿت پالى
هٌظَض قسُ .
 -:7قٌبؾبییكؼبلیت ّب ٍ اجطاآت ؿیطهبًًَی ازاضات زض ضاؾتبی جلَگیطی اظ ذَزؾطی ّب ٍ تعٍیط اؾٌبز
تحهیلی زض هَؾؿبت تحهیالت ػبلی زٍلتی ٍذهَنی زض حس اهٌبًبت ٍنالحیتْبی ٍظیلَی .
ة هوبم هحتطم ٍظاضت زض ظهیٌِ جلَگیطی اظ كؿبز ،
 -: 8اضایِ پیكٌْبزات ً ،ظطیبت ٍعطحْبی هؼوَل ُ
تحٌین هب ًًَیت ٍ انالح اؾٌبز توٌیٌی هطثَعِ.
 -:9جلَگیطی اظ حیق ٍهیل زاضایی ّبی ػبهِ .
 -:10جوغ ٍهیس هجسز اجٌبؼ ٍ ٍؾبیل كبضل قسُ ثِ ٍجِ هؼتوسیي ازاضات.
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 -:11ثبظ پطزاذت پَلّبی ثطزُ قسُ ثب جطیوِ اى اظ هطتٌجیي هضبیب.
خالصِ گسارش در تخص هثارزُ علیِ فساد اداری :
ضیبؾت تلتیف زاذلی هغبثن پالى ػولیبتی ؾبل هبلی 1398هجبضظُ ػلیِ كؿبز ازاضی ثِ تؼساز (  )29كؼبلیت ضا ثط
هجٌبی پالى ػوَهی ػول ٍظاضت تحهیالت ػبلی اًجبم زازُ اؾت ٍ اظ جولِ ( )20كؼبلیت آى زض ثرف هجبظضُ
ػلیِ كؿبز ازاضی اتْبهبت ٍ هضبیبی ًِ ایجبة تؼویت ػسلی ضا هی ًوَز زض اؾطع ثِ ازاضُ لَی ؾبضًَالی هؼطكی
ًوَزُ اؾت ًِ عی جسٍل زضیي گعاضـ قطح یبكتِ اؾت ٍ هتجبهی كؼبلیت ّبی ًِ اًٌؼبؼ ّبی یبكتِ زض
گعاضقبت ّییبت هَظق ایي ازاضُ ٍ چگًَگی پیگیطی هضبیب ًِ اظ جبًت ازاضات ثطضؾی ذالف احٌبم هَاًیي ،
لَایح ٍ انَل ازاضُ اجطاآت نَضت گطكتِ اؾت؛ ضا زض ثط هی گیطز ًِ ثِ هٌظَض تبهیي ػسالت ٍ قلبكیت ٍ
ظزٍزى كؿبز ازاضی زض ًْبز ّبی تحهیلی اجطاآت نَضت گطكتِ اؾت ًِ زضیي ًِ ثِ عَض هرتهط قطح
گطزیسُ اؾت.
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الف :حصَل تاقیات ٍ اضافِ پرداخت ّا طی سال هالی  1398از ٍاحذ ّای تحت تررسی :

زضاثط ثبظضؾی ّیئبت ایي ازاضُ زض ٍاحسّبی تحهیلی هطثَعِ ؾبل هبلی 1398اظ هسضى هبلیبت ،اضب كِ
پطزاذت ّب ،ثبظگكتی ،تلبٍت ّب  ،جطیوِ ّبی ًوسی ٍؿیطُ جوؼبً هجلؾ (ّ)8531962كت هیلیَى پٌجهسٍ
ؾی ٍ یي ّعاض ًِ نسٍ قهت ٍ زٍ اكـبًی ٍ تؼساز ( )53هلن جٌؽ كبضل ٍ ثبهی ثیضٍى ًَیؽ گطزیسُ
ًِ اظ جولِ هجلؾ ( )1471619یي هیلیَى چْبض نسٍ ّلتبز ٍ یي ّعاض قكهسٍ ًعزُ اكـبًی ٍثِ تؼساز
( )18هلن جٌؽ كبضل ٍ ثبهی اظ عطین ٍاحسّبی تحهیلی تحهیل ٍ تهلیِ گطزیسُ اؾت

ًِ پیطاهَى

تهلیِ ٍ تحهیل هجلؾ ثبهی هبًسُ ٍ اجٌبؼ كبضل ٍ ثبهی تؼویت ٍ پیگیطی جسی جطیبى زاضز.
كیهسی

كؼبلیت ّبی

پیكطكت

اؾبؾی

كؼبلیت ّب زض پیكطكت

كیهسی

ًتبیج هتَهؼِ

ًتبیج ثسؾت آهسُ

پیكطكت ع

ؾبل
زضاثط ثبظضؾی
ًِ اظ جولِ زضاثط ثبظضؾی ّیئبت ایي

ّیئبت هَظق

هجلؾ

ازاضُ زض ٍاحسّبی

ٍاحسّبی

()1471619

تحهیلی هطثَعِ ؾبل

تحهیلی هطثَعِ

یي هیلیَى

هبلی  1398اظ هسضى

ؾبل هبلی 1397اظ

چْبض نسٍ

هبلیبت ،اضبكِ پطزاذت

هسضى هبلیبت،

ّلتبز ٍ

ّب ،ثبظگكتی ،تلبٍت ّب،

اضبكِ پطزاذت

یي ّعاض

جطیوِ ّبی ًوسی ٍؿیطُ

قكهسٍ

جوؼبً (ّ)8531962كت

ًعزُ اكـبًی

هیلیَى پٌجهسٍ ؾی ٍ

جطیوِ ّبی ًوسی

ٍتؼساز

یي ّعاض ًِ نسٍ

ٍؿیطُ جوؼبً هجلؾ

( )18هلن

قهت ٍ زٍ اكـبًی ٍ ثِ

(ّ)8531962كت

جٌؽ

تؼساز()53هلن جٌؽ

هیلیَى پٌجهسٍ

كبضل ٍ

كبضل ٍ ثبهی ثیطٍى

ؾی ٍ یي ّعاض

ثبهی اظ

ًَیؽ گطزیسُ ًِ اظ

ایي ازاضُ زض

ّب ،ثبظگكتی ّب،
تلبٍت ّب ,
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عطین

جولِ هجلؾ ()1471619

ًِ نسٍ قهت ٍ
زٍ اكـبًی ٍ

ٍاحسّبی

یي هیلیَى چْبض نسٍ

تؼساز ( )53هلن

تحهیلی

ّلتبز ٍ یي ّعاض

جٌؽ كبضل ٍ

تحهیل ٍ

قكهسٍ ًعزُ اكـبًی

ثبهی ثیطٍى ًَیؽ

تهلیِ

ٍتؼساز ( )18هلن جٌؽ

گطزیسُ.

گطزیسُ

كبضل ٍ ثبهی اظ عطین

اؾت ًِ

ٍاحسّبی تحهیلی

پیطاهَى

تحهیل ٍ تهلیِ گطزیسُ

تهلیِ ٍ

اؾت ًِ پیطاهَى تهلیِ

تحهیل

ٍ تحهیل هجلؾ ثبهی

هجلؾ ثبهی

هبًسُ ٍ اجٌبؼ كبضل ٍ

هبًسُ ٍ

ثبهی تؼویت ٍ پیگیطی

اجٌبؼ

جسی جطیبى زاضز.

كبضل ٍ
ثبهی تؼویت
ٍ پیگیطی
جسی
جطیبى
زاضز.
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ج -خذٍل اخراآت در تخص هثارزُ علیِ فس

اد اداری پی گیری ٍ ارسال

قضایایکِ تِ ادارات عذلی ٍ قضایی راخع ٍ هحَل ضذُ طی چْار رتع سال
هالی  1398قرار ریل ارایِ هی گردد:

خالصِ ی گسارش در طی رتع اٍل سال هالی :1398
الف-ضیبؾت تلتیف زاذلی زض پالى ضثغ اٍل ؾبل هبلی  1398ذَیف ثِ ذبعط هجبضظُ ػلیِ كؿبز
ازاضی ثِ تؼساز ( )5كؼبلیت ضا ثط هجٌبی پالى ػول ػوَهی ٍظاضت تحهیالت ػبلی پالى ًوَزُ ثَز
ًِ اظ جولِ ( )4كؼبلیت زض پیًَس ثِ پی گیطی هضبیب ی جؼل ٍ تصٍیط ٍ هَاضز ترلق ثَزُ ًِ
شضیؼِ ًبهِ ثِ ازاضات ػسلی ٍ هضبیی اضؾبل قسُ اؾت ٍ یي كؼبلیت زیگطُ

م تؼویت ٍ پیگیطی

پطٍؾِ پط ؾبظی ؾبظی ثؿت ّبی ذبلی ایي ضیبؾت ثَزُ ًِ اجطاآت نَضت گطكتِ

هطاض شیل

قطح هی گطزز:
ؾبحِ ی هَضَػی زض عی ضثغ اٍل :
پیكطكت

ًتبیج ثسؾت آهسُ

كیهسی

كؼبلیت ّبی

كؼبلیت

كیهسی پیكطكت

ًتبیج

اؾبؾی

ّب زض

پیكطكت ػوَهی

هتَهؼِ

ضثغ
(:)1تؿطیغ

فعالیت (اٍل):ثؿت ّبی ذبلی

ضًٍس
()45

()50

ثِ اػالى

تلتیف هجالً زض هؼطو اػالى ضهبثت

كینس

كهیس

ؾپطزى

آظاز هطاض گطكتِ ثَز یٌتؼساز ًبضهٌساى

ّوبٌّگی ثب

()5

هؿلٌی هؼطكی ٍ هتجبهی تحت پطٍؾؽ

ضیبؾت هٌبثغ

هؿلٌی

هطاض زاضز

اؾترسام اكطاز ()45
كینس
هؿلٌی زض

ثكطی ٍ
ًویؿیَى
8

انالحبت
ازاضی ٍ
ذسهبت
هلٌی
(-)2اضجبع
ثِ هَهغ

فعالیت (دٍم):گسارش آهریت

اتْبهبت ٍ

تفتیص اهَر تحصیلی :
هؼطكی

گعاضـ چگًَگی جؼل ٍ تص ٍیط زض

()70

()80

اكطاز

زیپلَم ػجسالَاؾغ كطظًس ػجسالؿویغ

كینس

كینس

هترلق ٍ

كبضؽ پٌَّحی عت پٌَّتَى ًٌگطّبض

ضا هی ًوبیس

آلَزُ

ؿطو تؼویت ثِ ازاضُ لَی ؾبضًَالی

ثِ ازاضُ لَی

كؿبز ًْبز

شضیؼِ ًبهِ

ثبضًَالی ٍ

ّبی

هؼطكی گطزیسُاؾت.

اضایِ گعاضـ

ػسلی

ًبپی هٌتَة ضن گعاضـ هجلی

هضبیبی ًِ
ایجبة

()50

تؼویت ػسلی كینس

7/5هَضخ 1398/1/11

اضؾبل گطزیسُ اؾت.

ثِ ؾٌطتطیت
ٍیػُ هجبضظُ
ػلیِ كؿبز
ازاضی

فعالیت( سَم ):آهریت تفتیص

(-)3اضجبع
هؼطكی

پٌَّتَى ّا ٍهَسسات

اتْبهبت ٍ

()45

()50

()75

اكطاز

تحصیالت عالی خصَصی:گعاضـ

هضبیبی ًِ

كینس

كینس

كینس

هترلق

چگًَگی هضیِ

ایجبة

ثِ ًْبز

اؾوبی ثبجؼل ٍ تصٍیط ؾَاثن تحهیلی

تؼویت ػسلی

ّبی

اظ هَؾؿبت تحهیالت ػبلی

ضا هی ًوبیس

ػسلی

ذهَنی اقطام ثِ هَؾؿِ تحهیالت

ثِ هَهغ
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 71تي ًِ لؿت

ثِ ٍظاضت

ػبلی ذهَنی آضیبًب تجسیلی

هحتطم اهَض

ؿیطهبًًَی ًوَزُ ثَزًس ثب آگبّی اظ

زاذلِ ٍ

ثبظضؾی كطاض ًوَزُ اًس ؿطو تؼویت ٍ

ضیبؾت

پیگیطی ثِ ٍظاضت هحتطم اهَض زاذلِ

هحتطم 062

شضیؼِ هٌتَة ًوجط  145/128هَضخ

اهٌیت هلی ٍ

 1397/12/11اضؾبل گطزیس  .هبثل شًط

اضایِ گعاضـ

اؾت ًِ هضیِ كَم ؿطو تؼویت ٍ

ثِ ؾٌطتطیت

پیگیطی هَضَع شضیؼِ ًبهِ قوبضُ
 140/123هَضخ

ٍیػُ

 1397/12/8ثِ

ضیبؾت ( )062اهٌیت هلی ًیع اضؾبل
گطزیس.
اؾياز حوبیَی ضن گعاضـ هجلی
اضؾبل گطزیسُ اؾت.
فعالیت (چْارم):گسارش آهریت

( -)4اضجبع

تفتیص اهَر تحصیلی :

ثِ هَهغ

تؼویت ٍ پیگیطی هضیِ جؼل ٍ تصٍیط ًبم

اتْبهبت ٍ
هضبیبی ًِ

()45

()50

ایجبة

كینس

كینس

تؼویت ػسلی

ػتین اهلل كطظًس هلتبى زض جسٍال كبضؿبى
پٌَّحی اًجیٌطی پٌَّتَى قید ظایس

()70
كینس

هؼطكی

ذَؾت ػطو تؼویت ّط چِ ثیكتط هضیِ
ثِ ازاضُ هحتطم لَی ؾبضًَالی شضیؼِ ًبهِ

ضا هی ًوبیس

اكطاز

ثِ ازاضُ لَی

هترلق

 246/187هَضخ  1397/11/27اضؾبل

ؾبضًَالی ٍ

ثِ ًْبز

گطزیس

اضایِ گعاضـ

ّبی

ثِ ؾٌطتطیت

ػسلی

ٍیػُ هجبضظُ
ػلیِ كؿبز
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هضیِ كَم الصًط اظ هجل ّن تحت تؼویت
ٍ پیگیطی ایي ازاضُ هطاض زاقت.
اؾٌبز حوبیَی ضویوِ گعاضـ هجلی
اضؾبل گطزیسُ

ض .ج

فعالیت (پٌدن):گسارش آهریت

(-)5تؼویت
اظ تغجین ٍ

هؼطكی

تحون

اكطاز

ؾلبضـ ّب ی

هترلق

تلتیفٍ ،

()45

()50

()70

ثِ ًْبز

ثطضؾی ٍ

كینس

كینس

كینس

ّبی
ػسلی

اضظیبثی ّبی
ثیطًٍی ازاضُ

تفتیص تحصیلی:
چگًَگی زٍؾیِ ًؿجتی اؾبهی ًَض حلین
كطظًس ػجسالوٌبى اظ عطین ًویؿیَى
اضظیبثی اؾٌب تحهیلی ذبضج هطظ ؿطو
تؼویت ٍ پییگیطی هَضَع هجالً ًیع تؼویت
ٍ عی هطاحل قسُ ثَز شضیؼِ ًبهِ قوبضُ
 200/149هَضخ  1397/10/2ػطو
تؼویت ّط چِ ثیكتط هضیِ ثِ ازاضُ هحتطم
لَی ؾبضًَالی اضؾبل گطزیسُ.
ًبپی هٌتَة ضویوِ گعاضـ ضثغ اٍل
اضؾبل گطزیسُ اؾت.

خالصِ ی گسارش در طی رتع دٍم سال هالی :1398
الف-ضیبؾت تلتیف زاذلی زض پالى ضثغ زٍم ؾبل هبلی  1398ذَیف ثِ ذبعط هجبضظُ ػلیِ كؿبز
ازاضی ثِ تؼساز ( )5كؼبلیت ضا ثط هجٌبی پالى ػول ػوَهی ٍظاضت تحهیالت ػبلی اًجبم زازُ ًِ اظ
جولِ ( )4كؼبلیت زض پیًَس ثِ پی گیطی هضبیب ی جؼل ٍ تصٍیط ٍ هَاضز ترلق ثَزُ ًِ شضیؼِ ًبهِ
ثِ ازاضات ػسلی ٍ هضبیی اضؾبل قسُ

اؾت ٍ پیطاهَى (  )4كؼبلیت زیگط زض پیًَس ثِ تؼویت ٍ

پیگیطی هضبیبی زاذلی ازاضات هطثَط ٍظاضت تحهیالت ػبلی ًِ ترلق هَاًیي ٍ لَایح زض آًْب
هتهَض ثَزُ اؾت اجطاآت نَضت گطكتِ هطاض شیل قطح هی گطزز :
ؾبحِ ی هَضَػی زض عی ضثغ زٍم:
كؼبلیت ّبی
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پیكطكت

كیهسی

كیهسی

ًتبیج هتَهؼِ

ًتبیج ثسؾت آهسُ

اؾبؾی

كؼبلیت ّب پیكطكت
زض ضثغ

پیكطكت
ػوَهی

فعالیت ضوارُ

فعالیت (اٍل ):آهریت تفتیص

(  :) -1اضجبع ثِ

هالی ٍاداری :
هؼطكی اكطاز

چگًَگی هضیِ تعٍیط حٌن هوبم

هضبیبی ًِ

()45

()50

()80

هترلق ثِ

هحتطم ٍظاضت تحهیالت ػبلی

ایجبة تؼویت

ینس
ف

كینس

كینس

ًْبز ّبی

تَؾظ ؿالم حجیت كطظًس هیط حیسض

ػسلی

ثب تبؾی اظ ّسایت هوبم هحتطم

هَهغ اتْبهبت ٍ

ػسلی ضا هی ًوبیس
ثِ ازاضُ لَی

ٍظاضت شضیؼِ ًبهِ قوبضُ 43/35

ؼاضًَالی ٍ

هَضخ  1398/2/22ؿطو تؼویت ٍ

ضیبؾت هحتطم

پیگطز ػسلی ثِ ازاضُ هحتطم لَی

اهٌیت هلی ٍ اضایِ

ؾبض ىٍالی ٍ ضیبؾت هحتطم ػوَهی

گعاضـ ثِ

اهٌیت هلی هؼطكی گطزیسُ اؾت.

ؾٌطتطیت ٍیػُ

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن گعاضـ
ضثغ زٍم اضؾبل گطزیسُ اؾت.
فعالیت (دٍم):آهریت تفتیص
هالی ٍاداری:

فعالیت ضوارُ
(  :)-2اضجب ع ثِ

چگًَگی ترغی ٍجلت قطًت

هَهغ اتْبهبت ٍ

ؾبذتوبًی ضكبُ ؿعًیي زض پیًَس ثِ
هؼطكی اكطاز ٍ

پطٍغُ اػوبض تسضیؿی پٌَّحی

ایجبة تؼویت

()70

()75

()80

قطًت ّبی

حوَم پٌَّتَى پطٍاى ؿطو

ػسلی ضا هی ًوبیس

كینس

كینس

كینس

هترلق ثِ

تؼویت ػسلی ٍ تحویوبت ثیكتط

ثِ ازاضُ لَی

ًْبز ّبی

شضیؼِ ًبهِ قوبضُ 1398 /13/10

ثبضًَالی ٍ اضایِ

ػسلی

ؿطو تؼویت ػسلی ثِ ازاضُ هحتطم

هضبیبی ًِ

گعاضـ ثِ

لَی ؾبضًَالی اضؾبل گطزیسُ

ؾٌطتطیت ٍیػُ

اؾتً.بپی اؾٌبز حوبیَی ضن
گعاضـ ضثغ زٍم اضؾبل گطزیسُ
اؾت.
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فعالیت ضوارُ
( :) -3اضجب ع ثِ

فعالیت ضوارُ (سَم):آهر یت

هَهغ اتْبهبت ٍ

تفتیص هالی ٍ اداری:

هضبیبی ًِ

هؼطكی اكطاز

چگًَگی ترغی ٍ جلت قطًت
جبّس جَاز ،شضیؼِ ًبهِ

ایجبة تؼویت

()50

()70

()80

ٍ قطًت

ػسلی ضا هی ًوبیس

كینس

كینس

كینس

ّبی هترلق

32/28هَضخ  1398/2/2ؿطو

ثِ ًْبز ّبی

تؼویت ػسلی ثِ ازاضُ هحتطم لَی

ػسلی

ؾبضًَالی هؼطكی گطزیسُ

ثِ ازاضُ لَی
ثبضًَالی ٍ اضایِ
گعاضـ ثِ

اؾت.

ؾٌطتطیت ٍیػُ

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن گعاضـ

هجبضظُ ثب كؿبز

ضثغ زٍم اضؾبل گطزیسُ اؾت.

13

فعالیت(چْارم):آهریت
فعالیت ضوارُ

تفتیص پٌَّتَى ّا ٍ

( :) – 4اضجبع

هَسسات تحصیالت عالی

ثِ هَهغ اتْبهبت ٍ

خصَصی:

هضبیبی ًِ

ثِ تبؾی اظ ّسایت هوبم ػبلی

ایجبة تؼویت

ضیبؾت جوَْضی ٍّسایت هوبم
هؼطكی اكطاز

هحتطم ٍظاضت ثطضؾی یي ؾلؿلِ

()70

آلَزُ ثِ كؿبز

هَضَػبت ذبل هطثَط ثِ

كینس

ٍ هترلق ثِ

پٌَّتَى كبضیبة ٍ هؿلِ  48جطیت

گعاضـ ثِ

ًْبز ّبی

ظهیي هلٌیت پٌَّتَى كبضیبة

ؾٌطتطیت ٍیػُ

ػسلی

ثطضؾی ٍگعاضـ آى ثِ هوبهبت

ػسلی ضا هی ًوبیس

()45

()50

ثِ ازاضُ لَی

كینس

كینس

ثبضًَالی ٍ اضایِ

هجبضظُ ثب كؿبز

شیهالح ٍظاضت ٍ هطاجغ هطثَعِ

ضیبؾت جْوَضی

كطؾتبزُ قسُ اؾت :

اؾالهی اكـبًؿتبى

هَضَع كَم ؿطو تؼویت آى اظ
عطف ضیبؾت هحتطم پٌَّتَى
كبضیبة شضیؼِ ًبهِ قوبضُ ()12
 1398/2/30ثِ ضیبؾت اهٌیت هلی
ٍالیت كبضیبة ًیع اضؾبل گطزیسُ
اؾت.
ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضویوِ
گعاضـ ضثغ زٍم اضؾبل گطزیسُ
اؾت.

فعالیت ضوارُ

فعالیت (پٌدن):آهریت تفتیص

( :)-5اضجبع ثِ

اهَر تحصیلی:

هَهغ اتْبهبت ٍ

()45

()50

()70

هؼطكی اكطاز

ثطضؾی چگًَگی جؼل ٍ تعٍیط زض

هضبیبی ًِ

كینس

كینس

كینس

آلَزُ ثِ كؿبز

زیپلَم ٍ تطاًؿٌطپت ًوطات

ایجبة تؼویت

ثِ ًْبز ّبی

ػجسالَاؾغ كطظًس ػجسالؿویغ كبضؽ

ػسلی ضا هی ًوبیس

ػسلی

پٌَّحی عت پٌَّتَى ًٌگطّبض

ثِ ازاضُ لَی
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هَضَع ثِ تبؾی اظ ّسایت هوبم

ثبضًَالی ٍ اضایِ

هحتطم ٍظاضت ػطو تؼویت ػسلی

گعاضـ ثِ

شضیـِ ًبهِ قوبضُ ( )7/5هَضخ

ؾٌطتطیت ٍیػُ

 1398/1/11ثِ ازاضُ هحتطم لَی

هجبضظُ ثب كؿبز

ؾبضًَالی هؼطكی گطزیسُ اؾت

ضیبؾت جْوَضی

ًبپی اؾٌبز حوبیَی پیَؾت

اؾالهی اكـبًؿتبى

گعاضـ ضثغ زٍم اضؾبل گطزیسُ
اؾت.

فعالیت (ضطن):آهریت تحلیل

فعالیت ضوارُ
پیگطی ( ) 8

گسارضات:

(  :)-6تغجین
ؾلبضـ ّب

()50

()55

()85

هَضز

پیگیطی ضؾوی ( )8هَضز ؾلبضـ

گعاضـ ّب ،

كیم
ز

كیهس

كیهس

ؾلبضقبت

ّبی ازاضُ ػبلی ثطضؾی هطثَط ایي

تلتیف

ٍظاضت زض ًْبزی هطًعی ٍ زٍهی.

تلتیف ثطضؾی ٍ
اضظیبثی ّبی

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن گعاضـ

ثیطًٍی ازاضُ

ضثغ زٍم اضؾبل گطزیسُ اؾت.

فعالیت (ّفتن):آهریت تفتیص
فعالیت ضوارُ(

اهَر تحصیلی:

 )-7تغجین

ثِ تبؾی اظ ًبهِ هؼیٌیت اهَض

ؾلبضـ ّب

تغجین ّسایت

پبضلوبًی ٍظاضت زٍلت زض اهَض

گعاضـ ّب ،

هوبم هحتطم

پبضلوبًی ٍ ّسایت هوبم هحتطم

تلتیف ثطضؾی ٍ

()50

()55

()85

ٍظاضت ثِ

ٍظاضت ثطضؾی چگًَگی هضیِ

اضظیبثی ّبی

كیم
ز

كیهس

كیهس

هٌظَض تبهیي

قوَلیت ؾیس احوس ًظبهی زض

ثیطًٍی ازاضُ

ػسالت ٍ

ثطًبهِ هبؾتط پٌَّتَى پَلی ترٌیي

زض پیًَس ثِ

قلبكیت

ثطضؾی ٍ گعاضـ آى ثِ هوبهبت

هضبیبی ذبل
15

شیهالح ٍظاضت ٍ هطاجغ هطثَعِ

ثِ هٌظَض تبهیي ػسالت ٍ قلبكیت
كطؾتبزُ قسُ اؾت
ًبپی اؾٌبز حوبیَی پیَؾت
گعاضـ ضثغ زٍم اضؾبل گطزیسُ
اؾت.
فعالیت ضوارُ(

فعالیت (ّطتن) :ثؿت ّبی ذبلی

) -8اؾترسام

تلتیف هجالً زض هؼطو اػالى ضهبثت

اكطاز هؿلٌی زض

()45

()45

()50

ثِ اػالى

آظاز هطاض گطكتِ ثَز یٌتؼساز

ّوبٌّگی ثب

ل
ی ز
ف

ل
ی ز
ف

كهیس

ؾپطزى ()4

ًبضهٌساى هؿلٌی هؼطكی ٍ هتجبهی

ثؿت هؿلٌی

تحت عی هطاحل هطاض زاضز.

ًویؿیَى
انالحبت ازاضی
ٍ ذسهبت هلٌی

خالصِ ی گسارش در طی رتع سَم سال هالی :1398
الف-ضیبؾت تلتیف زاذلی زض پالى ضثغ ؾَم ؾبل هبلی  1398ذَیف ثِ ذبعط هجبضظُ ػلیِ كؿبز
ازاضی ثِ تؼساز ( )5كؼبلیت ضا ثط هجٌبی پالى ػول ػوَهی ٍظاضت تحهیالت ػبلی اًجبم زازُ ًِ اظ
جولِ ( )4كؼبلیت زض پیًَس ثِ پی گیطی هضبیب ی جؼل ٍ تصٍیط ٍ هَاضز ترلق ثَزُ ًِ شضیؼِ ًبهِ
ثِ ازاضات ػسلی ٍ هضبیی اضؾبل قسُ اؾت ٍ پیطاهَى

( )3كؼبلیت زیگط زض پیًَس ثِ تؼویت

پیگیطی هضبیبی زاذلی ازاضات هطثَط ٍظاضت تحهیالت ػبلی ًِ ترلق هَاًیي ٍ لَایح زض آًْب
هتهَض ثَزُ اؾت اجطاآت نَضت گطكتِ هطاض شیل قطح هی گطزز :
ؾبحِ ی هَضَػی زض عی ضثغ ؾَم:
پیكطكت

كیهسی

كؼبلیت ّبی

كؼبلیت

كیهسی

پیكطكت

اؾبؾی

ّب زض

پیكطكت

ػوَهی

ًتبیج ثسؾت آهسُ
ًتبیج هتَهؼِ

ضثغ
فعالیت
ضوارُ ( -1
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(:)1آهریت تفتیص هالی
ٍاداری :

ٍ

) :اضجبع ثِ

()45

هَهغ اتْبهبت ٍ

كینس

چگًَی هضیِ ًن ًبضی
هؼطكی اكطاز پطٍغُ ؾبذتوبًی زٍ نس ثؿتط

()50

ٍ قطًت

قلبذبًِ تسضیؿی هیًَس ًِ

()80

ّبی

شضیؼِ ًبهِ ( )235هَضخ

كینس

هترلق ثِ

 1398/6/8ؿطو تؼویت ٍ

ًوبیس ثِ ازاضُ

ًْبز ّبی

پیگطی ثیكتط هَضَع ثِ ازاضُ

لَی ؾبضًَالی

ػسلی

هحتطم لَی ؾبضًَالی هؼطكی

هضبیبی ًِ

كینس

ایجبة تؼویت
ػسلی ضا هی

ٍ ضیبؾت

گطزیسُ اؾت.

هحتطم اهٌیت

ًبپی هٌتَة ضن گعاضـ

هلی ٍ اضایِ

ضثغ ؾَم اضؾبل گطزیسُ اؾت .

گعاضـ ثِ
ؾٌطتطیت ٍیػُ
(:)2آهریت تفتیص هالی

فعالیت
ضوارُ ( :)-2

()70

ٍاداری:

اضجب ع ثِ هَهغ

كینس

چگًَگی ترغی ٍ جلت
قطًت جبّس جَاز ،شضیؼِ

اتْبهبت ٍ
هضبیبی ًِ

()75

ایجبة تؼویت

كینس

ًبهِ ( )32/28هَضخ
هؼطكی اكطاز

 1398/5/2ؿطو تؼویت

ػسلی ضا هی

()80

ٍ قطًت

ػسلی ثِ ازاضُ هحتطم لَی

ًوبیس ثِ ازاضُ

كینس

ّبی

ؾبضًَالی هؼطكی گطزیسُ

لَی ؼاضًَالی

هترلق ثِ

اؾت.

ٍ اضایِ گعاضـ

ًْبز ّبی

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن

ثِ ؾٌطتطیت

ػسلی

گعاضـ ضثغ ؾَم اضؾبل

ٍیػُ

17

گطزیسُ اؾت.

فعالیت

( :)3آهر یت تفتیص هالی

ضوارُ (:) -3

ٍ اداری :

اضجب ع ثِ هَهغ

چگًَگی تؼویت ٍ پیگیطی

اتْبهبت ٍ

هضیِ ثبهی زاضی زٍ تي اظ

هضبیبی ًِ
ایجبة تؼویت
ػسلی ضا هی ًوبیس

()50

()70

()80

كینس

كینس

كینس

ثِ ازاضُ لَی
ؾبضًَالی ٍ اضایِ
گعاضـ ثِ

هؼطكی

هؼتوسیي پٌَّتَى پٌتیب ؿطو

اكطاز

تؼویت ٍ پیگیطی ّط چِ ثیكتط

هترلق ثِ

هَضَع ثِ پٌَّتَى پٌتیب ٍ اظ

ًْبز ّبی

آى عطین ثِ هطاجغ ػسلی ٍ

ػسلی

هضبیی هؼطكی گطزیسُ .

ؾٌطتطیت ٍیػُ

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن

هجبضظُ ثب كؿبز

گعاضـ ضثغ ؾَم اضؾبل
گطزیسُ اؾت.
(:)4آهریت تفتیص هالی

فعالیت
ضوارُ (– 4

()45

ٍاداری:

) :اضجبع ثِ

كینس

چگًَگی ترغی ٍ جلت
قطًت ؾبذتوبًی ضكبُ ؿعًیي

هَهغ اتْبهبت ٍ
هضبیبی ًِ

()50

زض پیًَس ثِ اػوبض پطٍغُ

ایجبة تؼویت

كینس

ؾبذتوبى تؼویط تسضیؿی

ػسلی ضا هی

()70

ًوبیس ثِ ازاضُ

كینس

هؼطكی اكطاز پٌَّحی حوَم پٌَّتَى پطٍاى
ؿطو تؼویت ػسلی ٍ
ٍ قطًت

هحتطم لَی

ّبی

تحویوبت ثیكتط  ،شضیؼِ ًبهِ

ؼاضًَالی ٍ

هترلق ثِ

قوبضُ ( )10هَضخ

اضایِ گعاضـ

ًْبز ّبی

 1398/4/14ثِ ازاضُ هحتطم

ثِ ؾٌطتطیت

ػسلی

لٍی ؾبضًَالی هؼطكی گطزیسُ

ٍیػُ هجبضظُ ثب
18

اؾت.

كؿبز ضیبؾت

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن

جْوَضی

گعاضـ ضثغ ؾَم اضؾبل

اؾالهی

گطزیسُ اؾت.

اكـبًؿتبى
فعالیت

(:)5آهریت تحلیل گسارضات:

ضوارُ (:) –5

پیگیطی چگًَگی هضیِ هلوَزی

اضجبع ثِ هَهغ

هؼطكی اكطاز

( )96هغؼِ زیپلَم اًگلیؿی ٍ اضایِ
هؼلَهبت زض هَضز شضیؼِ ًبهِ

اتْبهبت ٍ

()45

()50

()70

هترلق ثِ

هضبیبی ًِ

كینس

كینس

كینس

ًْبز ّبی

ازاضُ هحتطم لَی ؾبضًَالی

ػسلی

جوَْضی اؾالهی اكـبًؿتبى

ایجبة تؼویت

قوبضُ ( )81هَضخ  1398/4/18ثِ

ػسلی ضا هی

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن گعاضـ

ًوبیس ثِ ازاضُ

ضثغ ؾَم اضؾبل گطزیسُ اؾت.

لَی ؼاضًَالی
ٍ اضایِ گعاضـ
ثِ ؾٌطتطیت
ٍیػُ هجبضظُ ثب
كؿبز ضیبؾت
جْوَضی
اؾالهی
اكـبًؿتبى

(:)6آهریت تفتیص

فعالیت
ثطضؾی

پٌَّتَى ّا ٍ هَسسات

ضوارُ (:)-6
ثطضؾی هضبیبی

()45

()50

()70

هضبیب ثِ

تحصیالت عالی

پٌَّتَى

كینس

كینس

كینس

هٌظَض

خصَصی:

19

پٌَّتَى

قلبكیت ٍ

ثطضؾی هَضَع اؾتطاز ()27

كبضیبة ٍ اضایِ

تبهیي

جطیت ظهیي هلٌیت پٌَّتَى

گعاضـ آى ثِ

ػسالت زض

كبضیبة ٍ چٌس هضیِ زیگط زض

هوبم ٍظاضت

پٌَّتَى

آى پٌَّتَى ثِ تأؾی اظ ّسایت

تحهیالت

كبضیبة

ضیبؾت جوَْضی اؾالهی

ػبلی ٍ ازاضُ

اكـبًؿتبى ًِ ػٌَاًی هوبم

اهَض ضیبؾت

هحتطم ٍظاضت تحهیالت

جوَْضی

ػبلی هَانلت ٍضظیسُ ثَز ٍ

اؾالهی

ثِ اؾبؼ ّسایت ٍظیط

اكـبًؿتبى

تحهیالت ػبلی هَضَػبت
ثطضؾی ٍ گعاضـ ثِ ضیبؾت
زكتط هوبم ٍ اظ آى عطین ثِ
ازاضُ اهَض ضیبؾت جوَْضی ٍ
هطاجغ شیهالح جْت تحون
ّسایت ضیبؾت جوَْضی
اؾالهی اكـبًؿتبى اضؾبل
گطزیس.
ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن
گعاضـ ضثغ ؾَم اضؾبل
گطزیسُ اؾت.
(:)7آهریت تحلیل

فعالیت
پیگطی

گسارضات:

ضوارُ ( :)-7
تغجین ؾلبضـ

()50

()55

()85

( )12هَضز

پیگیطی ضؾوی (  )12هَضز

ّب گعاضـ ّب ،

كیهس

كیهس

كیهس

ؾلبضقبت

ؾلبضـ ّبی ازاضُ ػبلی

تلتیف

ثطضؾی هطثَط ایي ٍظاضت زض

تلتیف ثطضؾی
ٍ اضظیبثی ّبی
20

ًْبز ّبی هطًعی ٍ زٍهی.

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن

ثیطًٍی ازاضُ

گعاضـ ضثغ ؾَم اضؾبل
گطزیسُ اؾت.

خالصِ ی گسارش در طی رتع چْارم سال هالی :1398
الف-ضیبؾت تلتیف زاذلی زض پالى ضثغ ؾَم ؾبل هبلی  1398ذَیف ثِ ذبعط هجبضظُ ػلیِ كؿبز
ازاضی ثِ تؼساز( )9كؼبلیت ضا ثط هجٌبی پالى ػول ػوَهی ٍظاضت تحهیالت ػبلی اًجبم زازُ ًِ اظ
جولِ ( )4كؼبلیت زض پیًَس ثِ پی گیطی هضبیب ی جؼل ٍ تصٍیط ٍ هَاضز ترلق ثَزُ ًِ شضیؼِ ًبهِ
ثِ ازاضات ػسلی ٍ هضبیی اضؾبل قسُ اؾت ٍ پیطاهَى

( )5كؼبلیت زیگط زض پیًَس ثِ تؼویت ٍ

پیگیضی هضبیبی زاذلی ازاضات هطثَط ٍظاضت تحهیالت ػبلی ًِ ترلق هَاًیي ٍ لَایح زض آًْب
هتهَض ثَزُ اؾت اجطاآت نَضت گطكتِ هطاض شیل قطح هی گطزز :

ؾبحِ ی هَضَػی زض عی ضثغ چْبضم:
پیكطكت

كیهسی

كؼبلیت ّبی

كؼبلیت

كیهسی

پیكطكت

اؾبؾی

ّب زض

پیكطكت

ػوَهی

ًتبیج ثسؾت آهسُ
ًتبیج هتَهؼِ

ضثغ
فعالیت
ضوارُ ( -1

فعالیت (اٍل):آهر یت

) :اضجبع ثِ

تفتیص اهَر تحصیلی :

هَهغ اتْبهبت ٍ

چگًَگی پیگیطی هضیِ جؼل

هضبیبی ًِ
21

هؼطكی اكطاز

ٍ تعٍیط زض اؾٌبز تحهیلی

ایجبة تؼویت

()45

()50

()80

هترلق ثِ

اؾبهی ًجیت كطظًس هحوس

ػسلی ضا هی

كینس

كینس

كینس

ًْبز ّبی

ػوط ًِ ذَز ضا كبضؽ التحهیل

ػسلی

اظ پٌَّتَى پطؾتَ ًَّبت

ًوبیس ثِ ازاضُ
لَی حاضًَالی

هؼطكی ًوَزُ ؿطو تؼویت

ٍ ضیبؾت

ػسلی شضیؼِ ًبهِ قوبضُ ()94

هحتطم اهٌیت

هَضخ  1398/7/2ثِ ازاضُ

هلی ٍ اضایِ

هحتطم لَی حبضًَالی هؼطكی

گعاضـ ثِ

گطزیسُ اؾت.

ؾٌطتطیت ٍیػُ

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن
گعاضـ ضثغ چْبضم اضؾبل
گطزیسُ اؾت.
هؼلَهبت

فعالیت (دٍم):آهریت

ضوارُ ( :)-2

()70

پیطاهَى

تفتیص اهَر هالی ٍ

اضجب ع ثِ هَهغ

كینس

هضبیبی

اداری:

فعالیت

هضبیبی ًِ

()75

ّبی ذالف چگًَگی هضیِ توؿین ًوَزى
پٌَّحی تؼلین ٍتطثیِ هَؾؿِ
هَاًیي ثِ

ایجبة تؼویت

كینس

ًْبز ّبی

تحهیالت ػبلی ؿَض ذالف

ػسلی

هبًَى تحهیالت ػبلی

اتْبهبت ٍ

ػسلی ضا هی

()80

ًوبیس ثِ ازاضُ

كینس

هوطضات ٍ لَایح اظ جبًت آى

لَی ؾبضًَالی

هَؾؿِ ثِ زٍثرف ػلَم

ٍ اضایِ گعاضـ

عجیؼی ٍ ػلَم اجتوبػی ٍ

ثِ ؾٌطتطیت

هؼلَهبت پیطاهَى هَضَع

ٍیػُ

شضیؼِ ًبهِ قوبضُ ( )99هَضخ
 1398/6/2ثِ ازاضُ هحتطم لَی
حبضًَالی

22

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن
گعاضـ ضثغ چْبضم اضؾبل
گطزیسُ اؾت.
فعالیت

فعالیت (سَم):آهریت

ضوارُ (:) -3

تفتیص اهَرهالی ٍ

اضجب ع ثِ هَهغ

اداری:چگًَگی تؼویت ٍ

اتْبهبت ٍ

پیگیطی هضیِ تبضًیي تحهیل

هضبیبی ًِ

ثَضؾیِ ّبی ًكَض ّبی

ایجبة تؼویت
ػسلی ضا هی

()50

()70

()80

ًوبیس ثِ ازاضُ

كینس

كینس

كینس

لَی ؾبضًَالی
ٍ اضایِ گعاضـ

هؼطكی

ذبضجی ًِ اظ عطین ضیبؾت

اكطاز

اضتجبط ذبضجِ هَانلت ًوَزُ

هترلق ثِ

ثَز شضیؼِ ًبهِ قوبضُ ()138

ًْبز ّبی

هَضخ  1398/8/25ثِ ٍظاضت

ػسلی

هحتطم ػسلیِ اضؾبل گطزیسُ

ثِ ؾٌطتطیت

اؾت.

ٍیػُ هجبضظُ ثب

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن

كؿبز

گعاضـ ضثغ چْبضم اضؾبل
گطزیسُ اؾت.

فعالیت

فعالیت(چْارم):آهریت

ضوارُ (– 4

تفتیص اهَر هالی ٍ

) :اضجبع ثِ

()45

هَهغ اتْبهبت ٍ

كینس

اداری:چگًَگی تؼویت ٍ
هؼطكی

پیگیطی كطٍـ هَؾؿِ

هترلق ثِ

تحهیالت ػبلی ذهَنی

ایجبة تؼویت

()50

ًْبز ّبی

هیًَس ثِ هحتطم ػجسالطظام

ػسلی ضا هی

كینس

ػسلی

ّبقوی ٍ تَضیحبت پیطاهَى

هضبیبی ًِ

ًوبیس ثِ ازاضُ
23

()70

هَضَع شضیؼِ ًبهِ قوبضُ

هحتطم لَی

()105هَضخ  1398/6/30ثِ

كینس

ؾبضًَالی ٍ

ازاضُ هحتطم لَی حبضًَالی

اضایِ گعاضـ

اضؾبل گطزیسُ اؾت.

ثِ ؾٌطتطیت

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن

ٍیػُ هجبضظُ ثب

گعاضـ هَجَز اؾت.

كؿبز ضیبؾت
جْوَضی
اؾالهی
اكـبًؿتبى
فعالیت

فعالیت(پٌدن) :آهریت

ضوارُ

تفیص اهَر تحصیلی  :ثِ

(:)5تؼویت اظ

تبؾی اظ ًبهِ ضیبؾت 062

تحون ٍ تغجین

اهٌیت هلی ٍ ّسایت هوبم

ؾلبضـ ّبی

هحتطم ٍظضات هَضَع

تلتیف ،ثطضؾی

چگًَگی اكعٍز قسى اؾن ایبظ

ازاضُ هحتطم

احوس كطظًس ػعیع احوس زض

ػبلی ثطضؾی زض

ثطضؾی

ٍاحس ّبی

جسٍل كبضؿبى ثرف قجبًِ

هضبیبی ًِ ؾبل  1396پٌَّحی هحتطم

تحت اثط

()45

()50

()70

جؼل ٍ

ٍظاضت

كینس

كینس

كینس

تصٍیط زض

پٌَّتَى ًبثل ًِ زض آى جؼل

آى

ٍ تعٍیط هتهَض اؾت؛ ثطضؾی

تحهیالت
ػبلی

هتهَضاؾت ٍ گعاضـ ثطضؾی هَضَع
ثِ هٌظَض

شضیؼِ ًبهِ قوبضُ ( )137هَضخ

قلبكیت ٍ

 1398/9/4ثِ هوبم هحتطم

تبهیي
ػسالت.
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ی
ضٍاًكٌبؾی ٍ ػلَم تطثیت

ٍظاضت اضایِ گطزیسُ تب ثؼس اظ
اذص ّسایت هوبم هحتطم

گعاضـ ثطضؾی هَضَع ثِ
ضیبؾت  062اهٌیت هلی ٍ
هطاجغ هطثَعِ اضؾبل گطزز .
ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن
گعاضـ ضثغ چْبضم اضؾبل
فعالیت
ضوارُ (:)6

گطزیسُ اؾت.

()45
كینس

تغجین ؾلبضـ
ّب گعاضـ ّب ،

()60

()75

پیگیطی

فعالیت (ضطن):آهریت

كیهس

كیهس

( )15هَضز

تحلیل گسارضات:

ؾلبضقبت

پیگیطی ( )15هَضز ًتبیج

تلتیف

ثبظضؾی ازاضُ هحتطم ػبلی

تلتیف ثطضؾی
ٍ اضظیبثی ّبی

ثطضؾی زض ٍاحس ّبی هطًعی

ثیطًٍی ازاضُ

ٍ ٍالیتی ٍظاضت تحهیالت
ػبلی.

فعالیت
ضوارُ
(:)7تغجین ٍ
تحون كیهلِ
ّبی ًویتِ
تلتیف زاذلی

فعالیت (ّفتن):آهریت
()45

چگًَگی

تفتیص اهَر تحصیلی :

كیهس

اذص جطیوِ

چگًَگی تؼویت ٍ پیگیطی

()50

()70

اظ یي

ههَثِ قوبضُ ( )4هَضخ

كینس

كینس

هَؾؿِ

ً 1398/11/3ویتِ تلتیف

تحهیلی

ٍظاضت تحهیالت ػبلی ًِ

هترلق

پٌَّتَى هحتطم اثي ؾیٌب
هٌلق ثِ پطزاذت یٌهس
ّعاض جطیوِ ( )100000اكـبًی
گطزیسُ ثَز هَضَع ؿطو
اذص پَل هتصًطُ اظ هَؾؿِ
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هحتطم اثي ؾیٌب ثِ ضیبؾت
هحتطم هبلی ٍحؿبثی شضیؼِ
هٌتَة قوبضُ ( )135هَضخ
 1398/9/4اضؾبل گطزیسُ
اؾت هبثل تصًط ًِ هَؾؿِ
هتصًطُ ثِ ترلق اًجبم زازُ
اـ ذَاّبى پطزاذت هجلؾ
كَم الصًط گطزیسُ اؾت
ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن
گعاضـ ضثغ چْبضم اضؾبل
گطزیسُ اؾت.

فعالیت (ّطتن):آهریت

فعالیت
ضوارُ (:)8

تؼویت ٍ

تفتیص اهَر تحصیلی :

تؼویت ٍ

پیگیطی

چگًَگی تؼویت ٍ پیگیطی

پیگیطی

()45

()45

()60

هضبیبی ًِ

هضیِ جصة ( )30تي هحهل

ّسایبت هوبم

كینس

كیهس

كیهس

زضآى

ًبهیبة ثطًبهِ هبؾتطی ازاضُ ٍ

هحتطم ٍظاضت

ترلق

زپیلَهبؾی پٌَّتَى ًٌگطّبض

زض پیًَس ثِ

نَضت

زض ثطًبهِ هضب ٍ حبضًَالی ٍ

هضبیبی ًِ زض

گطكتِ ٍ

هحَل هَضَع چگًَگی

ذالف احٌبم

ّسایبت

جصة هحهل ثِ ثطًبهِ

هَاًیي ٍ

هوبم هحتطم

پٌَّحی ازاضُ ٍ زیپلَهبؾی

هوطضات ًبكصُ

ٍظاضت زض

پٌَّتَى ًٌگطّبض ثِ تبؾی اظ

تحهیالت

هَضز زازُ

پیكٌْبز ضیبؾت اًٌكبف ٍ
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ػبلی اظجبًت

قسُ اظ

ثطًبهِ ّبی ػلوی عًَاًی هوبم

هطاجغ تحهیلی

هطاجغ

هحتطم ٍ تؼویت ٍ پیگیطی

هطثَعِ ٍظاضت

هطثَعِ

ّسایت هوبم هحتطم ٍظاضت اظ

تحهیالت

جبًت ایي ازاضُ شضیؼِ ًبهِ

ػبلی اجطاآت

قوبضُ ( )133هَضخ

نَضت گطكتِ

 1398/9/2ثِ ضیبؾت پٌَّتَى

اؾت.

ًٌگطّبض .
ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن
گعاضـ ضثغ چْبضم اضؾبل
گطزیسُ اؾت.

فعالیت
ضوارُ (:)9

فعالیت (ًْن):آهریت

چگًَگی

()40

()50

تفتیص اهَر تحصیلی :

تؼویت ٍ

كیهس

كیهس

تؼویت ٍ پیگیطی چگًَگی

پیگیطی

چگًَگی

هضیِ تجسیلی ػجسالغیق كطظًس

هضبیبی

پیگیطی

ػجسالجبضی اظ پٌَّتَى ًٌگطّبض

هكٌَى ًِ

هضبیبی

ٍ چگًَگی زضیبكت زضیبكت

زض آى جؼل ٍ

هكٌَى

هؼلَهبت زض ضاثغِ ثِ ایي هضیِ

تصٍیط هتهَض

()35

تحهیلی زض

هكٌَى اظ ضیبؾت هحتطم

اؾت ٍ اضایِ

كیهس

ًْبز ّبی

اهَض هحهالى زٍلتی شضیؼِ

گعاضـ زض

تحهیلی ثِ

ًبهِ قوبضُ ( )99هَضخ

هَضز ثِ هطاجغ

هٌظَض تبهیي

 1398/7/9ایي ازاضُ.

هطثَعِ ٍ

قلبكیت ٍ

ًبپی اؾٌبز حوبیَی ضن

ؾٌطتطیت ٍیػُ

ػسالت

گعاضـ ضثغ چْبضم اضؾبل

هجبضظُ ػلیِ
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گطزیسُ اؾت.

كؿبز ازاضی
ضیبؾت
جوَْضی
پیطرفت اخراأت طی سال هالی  :1398هغبثن پالى ػول هجبضظُ ثبكؿبز ازاضی ضیبؾت تلتیف زاذلی عی
ؾبل هبلی 1398كؼبلیت اؾبؾی پالى ػول ضیبؾت تلتیف زاذلی ثیكتط اظ ( )90كیهس تٌویل گطزیسُ اؾت

تحلیل اخرا آت:هغبثن پالى ػول هجبضظُ

ػلیِ كؿبز ازاضی ضیبؾت تلتیف زاذلی اظ

()29

هَضز كؼبلیت اؾبؾی اًجبم قسُ تب ٌَّظ یي كؼبلیت ًِ ػجبضت اظ اؾترسام اكطاز هؿلٌی
تحت ًظط ًویؿیَى هؿتول انالحبت ازاضی

ٍ ذسهبت هلٌی اؾت ًظط ثِ حجن ًبض

اهَض ًبضی ضیبؾت تلتیف زاذلی ٍ اظ عطكی ثِ ذبعط ایٌٌِ ایي كؼبلیت ّب زض اضتجبط ٍ
ّوبٌّگی زٍ ازاضُ ( ٍظاضت تحهیالت ػبلی ً ،ویؿیَى هؿتول انالحبت ازاضی ٍ
ذسهبت هلٌی ) هیجبقس تٌویل ًگطزیسُ اظ عطف زیگط ثٌبثط ثبظًگطی ٍ تـیطات ًِ زض
تكٌیل ٍظاضت تحهیالت ػبلی ثِ ٍجَز آهسُ اؾت؛ پطٍؾِ عی هطاحل ثؿت ّب هؼغل
هطاض گطكتِ اؾت.
الف :فعالیت ّای در حال اخرأ سال هالی

1398تِ هٌظَر ایداد ضفافیت ،

حساتذّی ٍ زدٍدى فساد هالی ٍ اداری:
الق  :اؾترسام اكطاز هؿلٌی تحت ًظط ًویؿیَى هحتطم هؿتول انالحبت ازاضی
ٍذسهبت هلٌی ٍ ضیبؾت هحتطم هٌبثغ ثكطی ٍظاضت تحهیالت ػبلی
ة  :پیگیطی تغجین ؾلبضـ ّب ،گعاضـ ّب  ،تلتیف  ،ثطضؾی ٍ اضظیبثی ثیطًٍی ازاضُ
ػویت ٍ پیگیطی ًتبیج ثطضؾی ّبی ازاضُ ػبلی تلتیف اظ ٍاحس ّبی هطًعی  ،زٍهی ٍ
ز :ت
ؼٍهی ٍظاضت تحهیالت ػبلی زض عی ؾبل هبلی .1398
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فعالیت ّای آغاز ًا ضذُ:
ّوِ ی كؼبلیت ّبی ًِ زض پالى ػول

هجبضظُ ػلیِ كؿبز ازاضی هٌَط ثِ

زاذلی هغبثن پالى ػوَهی ٍظاضت گٌجبًیسُ قسُ

ضیبؾت تلتیف

ثَز  ،چٌبًچِ كَهبً ثِ قٌل هكطح شًط

گطزیس ،كؼبلیت ّبی قبى یب اًجبم یبكتِ ٍ یب ّن زض حبل اًجبم اؾت ثٌبً ّیچ كؼبلیت آؿبظ
ًكسُ ای زض پیًَس ثِ هضبیبی هجبضظُ ػلیِ

ٍ 1398جَز

كؿبز ازاضی زض عی ؾبل هبلی

ًساضز.
دست آٍردى ًتایح فعالیت ّای تکویل ضذُ
ب
ضیبؾت تلتیف زاذلی زض ثرف كؼبلیت ّبی اؾبؾی پالى هجبضظُ ثب كؿبز ازاضی تب
ٌَّظ ثِ ثیكتط اظ

( )90كی نس ًتبیج ًبضی اـ زؾت یبكتِ ٍ ًتبیج ًبضی اـ زض

ضاثغِ ثِ پالى ػول هجبضظُ ػلیِ كؿبز ازاضی

زض عی ؾبل هبلی  1398هٌبػت ثرف

اضظیبثی هی ًوبیس ٍ تالـ ّبی جسی ثطای اجطای ؾبیط هَاضز زض جطیبى اؾت.
ًتیدِ گیری:
عی ؾبل هبلی  1398ضیبؾت تلتیف زاذلی زض پیًَس ثِ تحون پالى ػول هجبضظُ ثب كؿبز ازاضی
تلتیف زاذلی زض هغبثوت ثب پالى ػول هجبضظُ ػلیِ كؿبز ازاضی ؾبل هبلی
كؿبز ازاضی ( )29كؼبلیت اًجبم زازُ اؾت؛ ًِ اظ جولِ ثِ تؼساز

ضیبؾت

ً 1398ویتِ هجبضظُ ػلیِ

( )20كؼبلیت ًِ ایجبة تؼویت ػسلی

ضا هی ًوَز شضیؼِ ًبهِ ّب ثِ ًْبز ّبی ػسلی ٍ هضبیی كطؾتبزُ قسُ اؾت ٍ

ضٍی ( )9كؼبلیت زض عی

چْبض ضثغ ؾبل هبلی  1398ثِ هٌظَض ایجبز قلبكیت ٍ حؿبثسّی زض ًْبز ّبی هطًعی  ،زٍهی ٍ ؾَهی
ٍظاضت تحهیالت ػبلی هی ثبقس ثِ قطح كَم الصًط عی ّط ضثغ اجطاآت گطزیسُ

زض هَضز تحون ٍ

تغجین هَاضز اًؼٌبؼ یبكتِ تالـ ّبی ایي ازاضُ ثِ جسیت توبم جطیبى زاضز.

هطکالت
ُ

ضوار
1

29

هطکالت

راُ حل ّای پیطٌْادی

ػسم تغجین ؾلبضـ ّب ی تلتیف زض

هلعم ؾبذتي ضّجطی ًْبز ّبی تلتیف

ٍاحس ّبی تلتیف قسُ ثِ هَهغ .

قسُ ثِ اجطاأت ٍ تغجین ثِ هَهغ ؾلبضـ

ّبی ّییت هَظق
2

3

4

ؾغح پبئیي ّوٌبضی هؿَلیي ازاضات

تَجِ جسی ضّجطی ًْبز ّبی تحت

تحت تلتیف جْت پبؾد ثِ هَهغ ثِ

ثطضؾی جْت اضاءیِ پبؾد ثِ هَهغ ثِ

اؾتؼالم ّبی هلتكبى .

اؾتؼالم ّبی هغطٍحِ هلتكبى

ػسم پیگیطی ؾطیغ كضب یب تَؾظ ًْبز

هلعم ؾبذتي ًْبز ّبی ػسلی جْت

ّبی ػسلی

اهسام ثِ هَهغ ٍ ؾطػت ػول آى ّب

ػسم هَجَزیت ههؤًٍیت ٍ اهٌیت

هؿبػس ؾبذتي ؾلط ههؤى ٍ اهٌیت زض

ًبهل زض ثؼضی اظ ؾبحبت ثطضؾی

ثؼضی اظ ؾبحبت تحت تلتیف ًوي

ًْبز ّبی تحهیلی ًِ زض پالى

هی ًٌس تب چٌس ًْبز تحهیلی ًِ اظ

ثطضؾی ایي ازاضُ هطاض زاضز.

ثطضؾی ّبی ایي ازاضُ ثبظ هبًسُ اؾت
ثطضؾی گطزز ٍ ًتبیج اـ هَثط ٍاهغ
قَز.

گعاضـ ّب زض هیس (ٍ )30ضم تطتیت ٍ توسین اؾت.
تطتیت ٍ تَحیس ًٌٌسُ:
حثیة هثارز " خراساًی "
تبییس ًٌٌسُ :
آهطیت تحلیل گعاضقبت؛
تا احترام
ًثار احوذ "ثثات "
آهر تحلیل گسارضات ریاست تفتیص
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