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 مقدمه

، رشد اقتصادی از 1972تا  1971تالش دولت برای بهبود شرايط اقتصادی طی پنج سال گذشته، موجب کاهش نوسانات اقتصادی شد. طی سال های 

 11۲درصد و تعداد اشتغال ايجاد شده از  9/9به  -0/19درصد، رشد تشکیل سرمايه ثابت ناخالص داخلی از  1/۱به  2/۲۱تورم از درصد،  9/9به  -۲/2

المللی را رفع کند و های تجاری و بینالمللی کشور خاتمه دهد. بخش مهمی از محدوديتهزار نفر رسید. برجام توانست به انزوای بین 971هزار نفر به 

های بنیادين و تاريخی اقتصاد ايران که المللی کشور را مجددا برقرار نمايد. با اين حال به رغم تالش های دولت، معضالت و چالشت مالی بینتعامال

يک مرور کلی،  اند. درالمللی را به خطر انداختههای بینريشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پايداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه

 ای دولت و شرايط بازار کار، اقتصاد ايران را تحت تاثیر قرار داده است.وضعیت شبکه بانکی، تورم نهفته، تنگنای بودجه

ها برای بهبود جريان نقدی به رقابت برای های اخیر بانکتنگنای اعتباری که حاصل تخريب مستمر سالمت شبکه بانکی است سبب شد در سال

گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت ه بپردازند. در نتیجه، نرخ سود سپرده بسیار باالتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمايهجذب سپرد

ته ها که در اين سال ها متوقف مانده بود در قالب تورم نهفگردش پول انجامید. رشد نقدينگی با تورم همراه نشد و افزايش بالقوه سطح عمومی قیمت

 ای به آينده منتقل شد.قابل مالحظه

هايی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت يازدهم و به ثمر های شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازیهمزمان با مشکالت برآمده ار ناترازی

های مبادالتی ارز، خروج آمريکا از برجام و انتظار شروع رسیدن برجام، طی پنج سال گذشته روند با ثباتی داشت. با اين حال، تحوالت منطقه، محدوديت

های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جديدی کرد و انتظارات را به سمت افزايش نرخ سود سوق داد. در نتیجه، ها از سوی اين کشور و کشمکشمجدد تحريم

 و سکه شکل گرفت و به دنبال افزايش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زياد شد.هايی مانند ارز، طال ها به دارايیانگیزه افراد در جهت تبديل سپرده

های اجتناب درصدی هزينه ۱0ای )با سهم های مالی، توسعه اندک ابزارهای درآمدی دولت و افزايش مستمر اعتبارات هزينهدر عرصه سیاست

های بازنشستگی وه، بخشی از بودجه جاری صرف تامین مالی کسری صندوقگذاری مالی در بودجه شد. به عالناپذير( سبب کوچک شدن فضای سیاست

سال گذشته، افزايش نرخ  5به طوری که به رغم باال بودن اشتغال ايجاد شده طی  شد. از سوی ديگر، بازار کار همچنان با عدم تعادل مواجه است

نفر تحت  0افزايش يابد و با از دست رفتن هرشغل ، معیشت حدود  197۱ مشارکت سبب باالماندن نرخ بیکاری شده است. اين نرخ ممکن است در سال

 تاثیر قرار گیرد.

هايی از جمله تامین ارزی برای تامین کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، برای پیشبرد امور اقتصادی با دشواری 197۱دولت در سال 

درآمد جامعه، حمايت از تولید و حفظ اشتغال، تامین سالمت و امنیت غذايی مردم، فراهم  های کشاورزی و دامی و تامین معیشت برای اقشار کمنهاده

 ه رو است. کردن دسترسی پايدار به آب و برق و چگونگی برقراری ارتباط با نظام مالی دنیا و همچنین ايجاد تعامل مناسب گروه ويژه اقدام مالی رو ب

را به  197۱های جديد، بودجه سال آمدهای تحريمهای ساختاری اقتصاد و پیبا در نظر گرفتن چالشهای اجرايی  بر اين اساس، دولت و دستگاه

آوری اقتصاد ايران و دستیابی به اهداف اقتصاد اند که تهديدهای پیش رو را به فرصتی جهت اصالح مشکالت ساختاری، افزايش تابنحوی تنظیم کرده

ای که از تولید و اشتغال صیانت، ها است به گونه، مقابله فعاالنه با تحريم197۱ترين اهداف بودجه در سال  هممقاومتی تبديل نمايند. بنابراين از م

 پذير و به تدريج فطع شود.بیکاری و تورم مهار و وابستگی بودجه به نفت قاعده

، برنامه عملیات اجرايی دولت است که بايد به صورت ساالنه تنظیم «برنامه ساالنه»( قانون برنامه و بودجه، 1( ماده يک )0به موجب بند چهار )

های توسعه پنج های مندرج در برنامهها و سیاستگردد و ضمن آن در قالب هدفو همراه اليحه بودجه کل کشور تقديم مجلس شورای اسالمی 

های مشخص و عملیات اجرايی ساالنه هر دستگاه اجرايی با اعتبار مربوط تعیین شود. ارائه اين برنامه همراه با قانون بودجه کل کشور و اله، هدفس



ج و ريزی مبتنی بر عملکرد، گام مهمی در اجرای کامل قانون مزبور و فراهم کردن امکان نظارت بر تحقق نتايتدقیق آن با اجرای نظام بودجه

کل کشور در قالب اهداف  197۱رود. شکل تفصیلی اين برنامه در پیوست چهارم قانون بودجه های ساالنه به شمار میدستاوردهای اجرای بودجه

 های مشخص و اعتبارات مربوطه ارائه شده است.های اجرايی بر حسب برنامه و فعالیت با سنجهدستگاه

، در گزارش هر فصل بخش خاصی به مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 197۱برنامه ساالنه سال  ، در1979-1979در تداوم اقدامات دوره 

ريزی برنامه ششم تهیه و ارائه شده اختصاص يافته است. يکی از مبانی اين بخش سند راهبردی برنامه ششم توسعه است که توسط شوراهای برنامه

های های کلی، هدفهای کلی مرتبط، هدفرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش، به سیاستاست. در سند راهبردی هر بخش پس از بررسی عملک

ط بین کمی، برآورد کلی تأمین و تجهیز منابع و الزامات تحقق اهداف اشاره شده است. بدين ترتیب هدف اصلی از برنامه ساالنه که برقراری ارتبا

های گردد. بررسی و تصويب لوايح ساالنه بودجه که آثاری کمابیش بر بخشست محقق میهای ساالنه اهای میان مدت پنجساله و بودجهبرنامه

گذارد، مستلزم آگاهی از روندها و رويدادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح کالن و بخشی و بیان مبانی اقتصادی کشور بجای می

گردد. امید است نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی، سازمان ادشده ارائه میهای مرتبط است که در قالب تحلیل يگذاری مؤثر در حوزهسیاست

 های آتی ياری برسانند.برنامه و بودجه کشور را در غنای هر چه بیشتر اين گزارش به عنوان يک سند مهم در بررسی لوايح بودجه سال

کل کشور، مجموعه وسیعی از مديران و  197۱های اجرايی بودجه سال تگاهدر تهیه گزارش مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دس

، تالش مضاعفی را به 197۱کارشناسان امور فرابخشی و بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور به موازات فعالیت فشرده در تهیه و تنظیم اليحه بودجه سال 

طلبد. به دلیل اين که ذکر نام تمامی اين عزيزان در اين مقدمه کوتاه مقدور نیست پوزش مینمايد و اند که از زحمات آنان تقدير و تشکر میعمل آورده

و بودجه  همچنین شايسته است به طور ويژه از زحمات استاد ارجمند جناب آقای محمد کردبچه، مشاور محترم معاون رئیس جمهور، و رئیس سازمان برنامه

 گردد.مديون زحمات فشرده ايشان است، قدردانی و سپاسگزاری میکشور که بررسی و تدوين نهايی اين گزارش 

ای در پايان پیشاپیش از تمامی عزيزان و سرورانی که اين معاونت را از نکته نظرهای اصالحی و نقدهای راهگشای خود در ارتقاء کیفیت و محتو

 گردد.سازند تشکر و قدردانی میمند میاين مجموعه بهره
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 2- مقدمه 

 به نسبت عامه مصالح تا بر طبق استقرار گرفته  اسالمی در اختيار حكومت عمومی وثروتهاي انفال ،اصل چهل و پنجم قانون اساسیبراساس 

باشند،  داشته رشدي رو به اجتماعی حيات بعد بايد در آن امروز و نسلهاي نسل كه ،محيط زيست حفاظتهمچنين در اصل پنجاهم نمايد.  آنها عمل

 مالزمه آن جبران غير قابل يا تخريب محيط زيست با آلودگی كه و غير آن اقتصادي فعاليتهاي به نحوي كهتعيين كرده است  یعموم ايوظيفهرا 

 .استنموده ممنوعرا پيدا كند، 

پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی كه  ،حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيستقانون  و مقرراتی نظير نيانوبر اساس ق

موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست می شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزيان آبهاي داخلی از وظائف سازمان 

  است.تلقی شدهمحيط زيست  حفاظت

تماعی و بويژه زيست محيطی دست به گريبان است كه دامنه اين معضالت بويژه معضالالت  اي از معضالت اقتصادي، اججهان امروز با مجموعه

شود. به همين دليل موضوع حفاظت از محيط زيست به عنالوان يكالی از مهمتالرين مسالائل و مشالكالت جامعاله       تر میزيست محيطی هر روز پيچيده

بخال،، مصالر    هاي حياتبوممی، نابودي تنوع زيستی، فرايندهاي تخريبی زيستجهانی در كانون توجه قرار گرفته است. مسائلی مانند تغييرات اقلي

زمينی، بيابانزايی، آلودگی هواي شهرها و هاي ناشی از مصر  منابع، آلودگی آبهاي سطحی و زيراي از آاليندهرويه منابع پايه، انتشار طيف گستردهبی

انسانی را در اقصی نقاط جهان تحت تاثير قرار داده است. به همين دليل بشر به ايالن بالاور    غيره از جمله مسائل و مشكالتی هستند كه تمامی جوامع

اند، سرابی بالي، نبالوده اسالت، زيالرا     شدههاي طوالنی از سوي جوامع غربی در جهان تبليغ میهاي توسعه كالسيكی كه مدترسيده است كه نسخه

رويه از منابع به مانند كشورهاي ثروتمنالد باله هالين عنالوان ميسالر      هاي بیبردارين بهرهظرفيت تحمل كره زمين محدود است و به همين دليل امكا

ي هالا هزيناله برداري از منابع خام به جامعه صنعتی با تكيه بر الگوهالاي كالساليت توسالعه،    نيست. به عبارت ديگر گذار از جوامع سنتی مبتنی بر بهره

هاي نوينی را براي توسالعه برگزيالد   در حال توسعه به طور اخص در بردارد. لذا بايد رويكردهايگزافی را براي جامعه جهانی به طور عام و كشورهاي 

شود تا تمامی اهدا  اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطالی همسالو گردنالد تالا     گردد. در اين رويكرد تالش میكه در چارچوب توسعه پايدار تبيين می

اي كه ضمن تالامين نيازهالاي نسالل حاضالر،     هاي قابل تحمل محيط زيست برقرار كرد به گونهيتبتوان بر مبناي آن توازنی بين مصر  منابع و ظرف

 هاي آينده نيز باقی بگذارد.  منابع را به صورت مستمر براي تامين نيازهاي نسل

حالال بهبالود بالوده و     هر چند در خالل چند دهه اخير و به موازات ارتقاي سطح دان، بشر، كيفيت و شرايط زندگی بشر باله صالورت مسالتمر در   

اند، اما در كنار اين دستاوردها مسائل و مشكالت گوناگونی نيز باله صالورت   هاي قابل قبولی داشتهبسياري از نماگرهاي اجتماعی و اقتصادي پيشرفت

عی در سالطح جهالان   هاي اجتماهاي آن به صورت انواع مخاطرات زيست محيطی و ناهنجاريهمزمان بر جامعه جهانی تحميل شده است كه بازتاب

نمايان شده است. جمهوري اسالمی ايران نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و در خالل چند دهه گذشته به دليالل تاكيالد صالر  بالر رشالد اقتصالادي و       

مراتع، فرسالاي،  ها و اي در زمينه محيط زيست مواجه شده است. تخريب جنگلرويه از منابع طبيعی با مسائل و مشكالت عديدههاي بیبرداريبهره

ها و غيره از جملاله  زمينی، آلودگی هوا بويژه در كالنشهرهايی مانند تهران، مديريت غير اصولی زبالهخاك، افت كمی و كيفی منابع آب سطحی و زير

 ده است. شوند كه در حال حاضر مشكالت گوناگونی را فراروي مردم و مسئولين قرار دامهمترين معضالت زيست محيطی كشور قلمداد می

ي گزافی را هاهزينهدر حقيقت جمهوري اسالمی ايران در شرايط خاصی قرار دارد كه الگوهاي توسعه صر  اقتصادي در خالل چند دهه گذشته 

پالذير نيسالت و   بر كشور تحميل كرده است كه قطعا استمرار اين روندها با توجه به محدود شدن روز افزون منابع طبيعالی و زيسالت محيطالی امكالان    

شود. خوشبختانه موضوع حفاظت از محيط زيست و اسالتفاده بهيناله از   مستلزم نگاهی نو به مقوله توسعه است كه در چارچوب توسعه پايدار تبيين می

كاله  ه منابع طبيعی و زيست محيطی در خالل سالهاي اخير بويژه در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و نگاه نوينی به اين مقوله حالاكم شالد  

 مبين دغدغه مسئولين و مردم نسبت به اين مسائل است. 

است. تقريباً تمامی عوامل امروزه با توجه به شرايط مختلف محيطی حاكم بر كشورها، موضوع محيط زيست بي، از پي، مورد توجه قرار گرفته

عبارت  بر اين منابعي انسان هافعاليتترين آثار مهم. اندتهي انسان قرار گرفهافعاليتثير اتحت تاعم از خاك، آب و هوا محيط زيست  دهندهتشكيل

 آلودگی و فرساي،.از  است

 پديده گرم شدن زمين و تغيير اقليم نيز از موارد حائز اهميت بسيار زياد است كه بشر براي برون رفت از آن در تالش است.
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انجام  براي شوند و دولت نيز منابعی راكه موضوعی حاكميتی تلقی می در اين ارتباط سازمان حفاظت محيط زيست كشور وظائف و تكاليفی دارد

 گردد.زيست منظور میو آموزشكده محيط ستيزطيمحسازمان حفاظت اقدامات مربوط تعيين می نمايد كه مشتمل بر 

 1- وضعیت فصل در اسناد فرادستی 

 1-2-  هاتیمأمورشرح وظایف و 

 :از اندعبارتت زيسطبق قوانين شكار و صيد و حفاظت و بهسازي محيطزيست بر وظايف سازمان حفاظت محيط

 حفاظت، بهبود و بهسازي محيط زيست. -

 پيشگيري و ممانعت از هرگونه آلودگی. -

 پيشگيري و ممانعت از اقدامات مخرب برهم زننده تعادل زيستی. -

 اثر ملی و منطقه حفاظت شده. –پناهگاه حيات وح،  –تعيين مناطقی تحت عنوان پارك ملی  -

 انجام مطالعات الزم در زمينه حفاظت و بهبود محيط زيست. -

 تدوين ضوابط و استانداردهاي حفاظت و جلوگيري از آلودگی منابع زيستی. -

 هاي آموزشی در زمينه حفاظت و بهسازي محيط زيست.تهيه و اجراي برنامه -

 و ممنوعيت شكار و صيد گونه ها. هااجراي قانون شكار و صيد و برقراري محدوديت -

 حفظ و نگهداري شكارگاه ها و فضاهاي حياتی جانوران وحشی و حمايت از آن ها. -

 موزه هاي تاريخ طبيعی. حداث و ادارها -

 1-1- های اقتصاد مقاومتیاهداف و سیاست 

هايی نظير اشاره ندارد، ليكن دستيابی به مقولههاي ابالغی اقتصاد مقاومتی بطور مستقيم حكم يا سياستی به موضوع محيط زيست در سياست

باشد. ضمن اينكه در مصوبه شوراي اقتصاد بر ( آن، بدون داشتن محيط زيستی سالم و پاك ميسر نمی7مندرج در بند ) و درمان امنيت غذا تأمين

 است.برداري بهينه از منابع طبيعی و پايه به عنوان يكی از اهدا  مهم امنيت غذايی تاكيد شدهت و بهرهموضوع حفاظ

 1-1- محیط زیست های کلیسیاست 

ايجاد . ديردگابالغ  ۱931نيز توسط مقام معظم رهبري  در سال  هاي كلی محيط زيست ياستسقانون اساسی،  ۱۱۱ر اجراي بند يت اصل د

بوم كشور، ي اطلس زيستانگاري تخريب محيط زيست، تهيهمند منابع حياتی، جرمي ملی محيط زيست، مديريت هماهنگ و نظاميكپارچهنظام 

ي رهبر معظم محيطی از جمله محورهاي ابالغيهسازي فرهنگ و اخالق زيستتقويت ديپلماسی محيط زيست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينه

 :هاي كلی محيط زيست كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده، به اين شرح استمتن سياست .انقالب اسالمی است

بوم بويژه با افزاي، پايداري زيست )از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستی( مبتنی بر توان و مند منابع حياتیهماهنگ و نظام مديريت جامع، -1

 .همراه با رويكرد مشاركت مردمی و ساختاري مناسبهاي حقوقی ها و توانمنديظرفيت

  .ايجاد نظام يكپارچه ملّی محيط زيست -2

 .و حقوق بين نسلی اصالح شرايط زيستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت عدالت -9

 يب محيط زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده كنندگان و تخريبانگاري تخرجرم هاي غيرمجاز وپيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگی -1

 .كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت

نامساعد اقليم و الزام به  هاي مخرب و تغييراتهاي صوتی، امواج و اشعهعوامل آالينده هوا، آب، خاك، آلودگی پاي، مستمر و كنترل منابع و -5
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 .هاي توسعه و آماي، سرزمينمقررات، برنامه هاي زيست محيطی در قوانين وا و شاخصرعايت استاندارده

سدها، تاالب،  احياء، بهسازي و توسعه منابع طبيعی تجديد پذير )مانند دريا، درياچه، رودخانه، مخزن بوم كشور و حفاظت،تهيه اطلس زيست -6

برداري از اين منابع متناسب با توان اعمال محدوديت قانونمند در بهره ه حيات وح،( وآبخوان زيرزمينی، جنگل، خاك، مرتع و تنوع زيستی بويژ

هاي حساس و ارزشمند )از قبيل ت اكوسيستممديري هاي پايداري،ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازي( آنها بر اساس معيارها و شاخص) اكولوژيت

 .المللیژنتيت و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهاي بين حفاظت از منابع هاي ملّی و آثار طبيعی ملّی( وپارك

ريزگردها، خشكسالی و عوامل سرايت دهنده  زايی، گرد و غبار بويژهتغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست محيطی نظير بيابان مديريّت -7

 .ی و مديريّت آنهاي نوظهور زيست محيطشناخت پديده نگري وميكروبی و راديواكتيو و توسعه آينده

 :بر ال گسترش اقتصاد سبز با تأكيد8

ها گيري از ظرفيّتها با بهرهارگانيت و مديريّت پسماندها و پساب هاي پاك، محصوالت كشاورزي سالم وصنعتِ كم كربن، استفاده از انرژي -8-۱

 .اقتصادي، اجتماعی، طبيعی و زيست محيطی هايو توانمندي

بويژه ترويج مواد  سازي الگوي مصر  آب، منابع، غذا، مواد و انرژيمختلف اقتصادي و اجتماعی و بهينه هايدر بخ، اصالح الگوي توليد -8-2

 .سوختی سازگار با محيط زيست

 .هاغيرفسيلی از جمله برقی و افزاي، حمل و نقل همگانی بويژه در كالن شهر توسعه حمل و نقل عمومی سبز و -8-9

هاي برداري از آبداري، مديريّت عوامل كاه، بهرهآبخوان هاي زيرزمينی از طريق اجراي عمليات آبخيزداري،ت كيفی آبتعادل بخشی و حفاظ -3

 .هاورود آالينده زيرزمينی و تبخير وكنترل

 .هاي ملّیدر حساب هاي زيست محيطی )تخريب، آلودگی و احياء(و هزينه هااستقرار نظام حسابرسی زيست محيطی در كشور با لحاظ ارزش -۱۱

 .مناسب از جمله عوارض و ماليات سبز هاي سازگار با محيط زيست با استفاده از ابزارهايها و فناوريگذاريتشويق سرمايه حمايت و -۱۱

 ايرانی ال ها و الگوهاي سازندهنهادينه سازي فرهنگ و اخالق زيست محيطی مبتنی بر ارزش تدوين منشور اخالق محيط زيست و ترويج و -۱2

 .اسالمی

ها زيست محيطی و تجارب سازنده بومی در زمينه حفظ تعادل زيست بوم هاي نوآورانهمندي از فناوريارتقاء مطالعات و تحقيقات علمی و بهره -۱9

 .آلودگی و تخريب محيط زيست و پيشگيري از

پذيري اجتماعی بويژه امر به ار  دينیِ مشاركت و مسؤوليتتقويت فرهنگ و مع گسترش سطح آگاهی، دان، و بين، زيست محيطی جامعه و -۱1

 .نهی از منكر براي حفظ محيط زيست در تمام سطوح و اقشار جامعه معرو  و

  :محيط زيست با تقويت ديپلماسی -۱5

 .هاي آبیگرد و غبار و آلودگی اي براي مقابله باتالش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقه -۱5-۱

 .زيست المللی در زمينه محيطاي و بينهدفمند و تأثيرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه هايتوسعه مناسبات و جلب مشاركت و همكاري -۱5-2

هاي ها و نوآورياقتصاد كم كربن و تسهيل انتقال و توسعه فناوري المللی در حركت به سويهاي بينها و مشوقگيري مؤثر از فرصتبهره -۱5-9

 .مرتبط

 1-1- ی اجراییهاپروگرام 

 يیبسته اجرا ست،يز طيدر حوزه امور مح ششمها و قانون برنامه پنجساله انداز، سياستكردن اهدا  مندرج در سند چشم يیمنظور اجرا به

 باشد:می ريبه شرح ز يئل محورامس كرديبا رو ستيزطيسازمان حفاظت مح

 هاكاه، انتشار آاليندهال ۱

 تخريب محيط زيست و منابع طبيعیجلوگيري از  -2

 حفاظت و احياي تنوع زيستی كشور -9

 حكمرانی مطلوب محيط زيستی -1
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 1- عملکرد متغیرها و شاخص های کلیدی 

 در بقيه و شهري مناطق در تن هزار 98  بي، از مقدار اين ازكه  در روز برآورد می شود تن هزار 13 از بي، عادي پسماندهاي توليد ميزان

 غير صورت به آنها بيشتر كه شودمی توليد كشور در عادي تن پسماندهاي ميليون ۱778 حدود ساالنه ترتيب اين به. شود می توليد روستايی مناطق

 جبران هاي زيان تواند می است، بيولوژيت و شيميايی خطرناك مواد انواع حاوي كه ها زباله شيرابه اين ورود. شوند می دفع زيست محيط در اصولی

 .كند وارد زيست محيط و انسانها و نهايتا آب منابع بر را ناپذيري

 2-2 عادی پسماندهای  

 مواد ساير و پالستيت كاغذ، مانند بازيافت قابل مواد از توجهی قابل مقدار ساالنهكشور،  در يتوليد عادي پسمانددر روز  تن هزار 5۱ حدود از

. گردد می بازيافت كشور كل در عادي پسماندهاي از درصد 2۱ تنها متوسط بطور برآوردها نشان می دهد. شوند می مدفون زمين در بازيافت، قابل

 بازيافت ميزان موجود، آمار اساس بر همچنين .است متفاوت محيطی زيست و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، شرايط بنابر مختلف استانهاي در آمار اين

 پسماند را عادي هايپسماند درصد 59 حدود در اينكه به توجه با و است درصد 3 حدود در ميانگين طور به شهرها كالن در خشت پسماندهاي

 انتظار قابل مقدار سوم يت حدود در آن باالي اقتصادي توجيه عليرغم خشت پسماند بازيافت مقدار دهد، می تشكيلدر كشور  بازيافت قابل خشت

 تبديل قابل آن درصد 6۱ حدود در می سازد را شهرها كالن پسماند درصد 69 حدود در كه تر پسماندهاي بازيافت ميزان خصوص در همچنين. است

 .شود می انجام بازيافت شهرها كالن در درصد 26 حدودتنها  حاضر حال در كه باشد می انرژي يا و كمپوست به

 تن ۱۱7۱۱حدود  در كه شود می دفن كشور كالنشهرهاي در پسماندها وزنی درصد 6377 حدود در ميانگين طور به پسماندها دفن درخصوص

 بر گرم ميلی 6۱۱۱۱ تا 5۱۱۱۱ حدود در COD ) باال بسيار آلودگی نرخ باشيرابه  مكعب متر ۱5۱۱ حدود روزانهاز اين پسماندها  .باشدمی روز در

برآورد  سال در كربن اكسيد دي معادل تن ميليون 8 حدود درآن نيز  (غيره و 1CH ، 1CO) اي گلخانه گازهاي انتشار ميزانشود و توليد می (ليتر

 گلخانه گازهاي انتشار كاه، جهت المللی بين الزامات به توجه باكه  (است جهانی ميانگين برابر 2 از بي، تقريبابوده ) توجه قابل بسيار كهمی شود 

 .می باشد ويژه توجه نيازمند( كيوتو پروتكل پيشنهادي اصالحيه و كيوتو پروتكل و هوا و آب تغييرات كنوانسيون) اي
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 ( میزان تولید پسماند در کشور به تفکیک جوامع شعری و روستایی2جدول 
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 1-2-  بیمارستانی پسماندهای 

 پسماندهاي درصد 8۱شامل  پسماندهااين  ،ي بيمارستانیپسماندها مناسب تفكيت صورت در بهداشت جهانی سازمان برآوردهاي اساس بر

 و باشددارويی می و شيميايی پسماندهاي درصد چهار برنده، و تيز اجسام درصد يت عفونی، و پاتولوژيكی پسماندهاي درصد ۱5 درمانی، عادي مراكز

 هستند. شده هاي استفاده باطري و شكسته اي جيوه هاي دماسنج گاز، هاي كپسول راديواكتيو، مواد مخصوص پسماندها درصد يت

 

 ( آمار وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی بر اساس محل تولید1جدول 

 تعداد محل تولید
تعداد واحدهای واجد 

 دستگاه بی خطر ساز فعال

درصد انطباق نحوه 

 مدیریت با ضوابط موجود

 8۱ 789 83۱ هابيمارستان

 55 - 97893 ساير مراكز درمانی

 

 1-1- صنعتی پسماندهای 

 توسط واحدهاي ،صنعتی پسماندهاي از اي عمده بخ،. باشد می سال در تن ميليون 52 در كشور معادل جامد صنعتی پسماندهاي توليد متوسط

 در معيارهالا  اسالاس  بر قبول قابل زيست محيطی مديريت عدم به مربوط موجود مشكالت هعمد ،گيرد می قرار مجدد استفاده و فرايند تحت بازيافتی

 . شود می برآورد سال در تن ميليون 8 حدود در صنعتی ويژه پسماندهاي توليد ميزان .باشد می مذكور واحدهاي از برخی

 1-1 کشاورزی پسماندهای 

كاله در فصالول مختلالف    محصوالت كشالاورزي  فعاليت هاي كشاورزي از مرحله كاشت، داشت و برداشت اثراتی گوناگونی بر محيط زيست دارد. 

محصالوالت   برخوردارند. با توجه به ايالن كاله بالي، از نيمالی از     زياديشود و از درجه فساد و آسيب پذيري و درطول سال مصر  می توليد می شوند

ژه كشاورزي توليدي، می بايست در شرايط مناسب نگهداري، درجه بندي، بسته بندي، فرآوري و در زمان مناسب به بازار مصر  عرضه گردند. به وي

ي كشاورزي و كاربرد گسترده آن ها در فعاليت هاي مختلف كشوري منجر به توليد پسماندها می گردد، لذا بايد تحالت مالديريت   كه مصر  نهاده ها

شالود. سالاالنه مقالادير فراوانالی پسالماند و ضالايعات       تخريب محيط زيست می قرار گيرند و هر گونه كوتاهی در اين خصوص، منجر به اتال  منابع و

دفالع  زيست محيطی در محيط تخليه، و شود كه بخ، قابل توجهی از آن به شكل غير اصولی و به دور از مالحظات می محصوالت كشاورزي توليد

 د نمی گرد

 مصالر   تالاريخ  و كودهاي سنوانی سموم پسماندهايكه  شود می برآورد تن ميليون ۱7۱ حدودكشور در  در كشاورزي پسماندهاي ساالنه ميزان

 فاسالد  توليالدات  و هالا الشاله  فضوالت،گردند و همچنين  می محسوب ويژه پسماند كه آنها به آلوده هاي كيسه و ظرو  و استفاده قابل غير و گذشته

 .شوند می شاملنيز  را كشاورزي

 1-1 الکترونیکی و برقی پسماندهای 

 محاليط  در پايالايی  زايی،بيماري سميت، خاصيت داراي. است الكترونيكی ابزارهاي و تجهيزات از استفاده از ناشی الكترونيكی و برقی پسماندهاي

 آلومينيالوم،  هالا، پالستيت انواع برليوم، باريم، روي، نيكل، مس، جيوه، آرسنيت، كادميوم، قبيل از عناصري. هستند جانداران پيكره در حتی و پيرامون

 ايالن  پايالدار شالامل   آلالی  هالاي آلالوده كننالده   نالادر  صورتبه و مصرفی مواد از حاصل خطرناك شيميايی( Pops) تركيبات مواد يا پالتين، نقره، طال،

 بالودن  ناكالافی  و جداسالازي  دشالواري  دليالل  هالا باله  فنيلبی كلروپلی مثل ازن اليه مخرب دارهالوژن( PCbs) مواد اين دفع مديريت. پسماندهاست

 اسالت  الزم مناسالب،  هالاي اقالدام  و آن اجراي حسن نظارت بر بر عالوه خصوص اين در .است مواجه چال، با آنها بازيافت فرايند در زمينه تحقيقات

 كيلوگرم 8۱۱ ظرفيت تنها كه است افتتاح شده ۱983سال  در مشهد در هاي الكترونيكیزباله بازيافت كارخانه تنها. پذيرد صورت الزم گذاريسرمايه

 است. دارا را روز در
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در سالال   كيلالوگرم  ۱7/9باله   ۱976 در سالال    كيلوگرم ۱ /27 از الكترونيكی و الكتريكی ضايعات توليد سرانه گرفته، انجام برآوردهاي اساس بر

 هاي مزيت بر عالوه ها بازيابی آن كه رسيد خواهد سال در تن هزار ۱9۱ از بي، به ۱1۱۱ سال در ضايعات نوع اين توليد ميزان. رسيد خواهد ۱1۱۱

 .داشت خواهد همراه به اشتغالزايی را و نقره و طال نظير ارزش با فلزات بازيابی اقتصادي، سوددهی نظير هايی مزيت محيطی، زيست

 1جدول 

 ) 

 1- احکام مربوط به محیط زیست در برنامه ششم توسعه 

 فرماندهی ستاد مصوبات همچنين و آنها با مرتبط( هايپروژه) طرحهاي است موظف دولت. است برنامه محوري مسائل زير موضوعات -1 ماده

 .نمايد اعمال ساالنه بودجه  در را الذكرذيل هايحوزه در صرفاً مقاومتی اقتصاد

 زیستمحیط و آب مورد در راهبردي خاص موضوعات -الف

 نسبت به شهرستان هر در افزوده ارزش بر ماليات قانون( 98)ماده ( ۱)تبصره  موضوع توليدي واحدهاي آاليندگیعوارض :1بند الف ماده  1جزء 

 كه صورتی در. گرددمی توزيع شهرستان همان( عشايري مناطق و دهياري فاقد روستاهاي براي) هافرمانداري و هادهياري ها،شهرداري بين جمعيت

 هايسياست براساس آلودگی عوارض كند، سرايت استان يت در شهرستان يت از بي، به( بيشتر و نفر پنجاه)توليدي بزرگ واحدهاي آلودگی

 و زيست محيط مديركل ربط،ذي هايشهرستان فرمانداران و استان سازمان رئيس از مركب ايكميته در تأثيرگذاري، نسبت به سازمان اعالمی

 .شودمی توزيع متأثر هايشهرستان بين استان مالياتی امور مديركل

 واحدهاي آلودگی عوارض كننده توزيع كميته اعضاي باشند، شده واقع استان چند يا دو در آلودگی از متأثر هايشهرستان كه صورتی در -تبصره

 كل ادارات نماينده و زيست محيط حفاظت سازمان نماينده ربط،ذي هاياستان سازمان رؤساي سازمان، نماينده از متشكل( بيشتر و نفر پنجاه) بزرگ

 كرد خواهند آلودگی عوارض توزيع به اقدام سازمان اعالمی هايسياست براساس مربوطه هاياستان مالياتی امور

 مورد هايزيرساخت تأمين و اسالمی شوراي مجلس تصويب به منوط جديد اقتصادي ويژه و صنعتی -تجاري آزاد منطقه هرگونه ايجاد :11 ماده

 آزاد مناطق اداره چگونگی قانون رعايت با امنيتی و نظامی محيطی،زيست تأييديه قبيل از نياز مورد مجوز أخذ توليدي، واحدهاي استقرار براي نياز

 .است پذيرامكان 5/3/۱981 مصوب ايران اسالمی جمهوريی اقتصادي ويژه مناطق اداره و تشكيل قانون و 7/6/۱972 مصوب صنعتی تجاري

 رعايت با و مستقل حقوقی شخصيت حفظ با اقتصادي ويژه و آزاد مناطق عالی شوراي دبيرخانه تشكيالت و ساختار اختيارات، وظايف، كليه -تبصره

 و صنعتی -تجاري آزاد مناطق حوزه با مرتبط قوانين اجراي مسؤول ربطذي وزير و منتقل دارائی و اقتصادي امور وزارت به مربوطه مقررات و ضوابط

 .بود خواهد اقتصادي ويژه



 کل کشور 2118 های اجرایی بودجه سالمبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاه 11

 :آورد عملبه زيستمحيط از حفاظت جهت را زير اقدامات است موظف دولت :18 ماده

 كليه بزرگ طرحهاي( EIA)محيطیزيست اثرات ارزيابی و ايتوسعه هايبرنامه و هاسياست در( SEA)زيستمحيط راهبردي ارزيابی بر نظارت -الف

 براساس صنعتی و تجاري آزاد مناطق جمله از سرزمينی پهنه در غيردولتی عمومی نهادهاي تعاونی، و خصوصی بخشهاي و اجرائی دستگاههاي

 .زيستمحيط پايداري معيارهاي و ضوابط شاخصها،

 محلی جوامع و اجرائی دستگاههاي ساير مشاركت با كشور هايتاالب از مناسب برداريبهره و مديريت احياء، حفاظت، عمل برنامه اجراي -ب

 و بحرانی هايتاالب( %2۱)درصدبيست حداقل برنامه، قانون اجراي پايان تا كه طوريبه رامسر كنوانسيون در شدهثبت هايتاالب با ارتباط در ويژهبه

 .گيرند قرار بهبود روند در تثبيت، و حفاظت ضمن و شوند احياء كشور تهديد معرض در

 هايبودجه قالب در زيستمحيط حوزه در ايران اسالمی جمهوري دولت المللیبين تعهدات اجراي جهت نياز مورد ريالی و ارزي اعتبارات تأمين -پ

 .باشدمی اساسی قانون( ۱25)پنجم و بيست و يكصد و( 77)هفتم و هفتاد اصول رعايت به منوط بند اين اجراي. سنواتی

 حقوقی و حقيقی اشخاص و دولتها با مشترك زيستیمحيط المللیبين( هايپروژه) طرحهاي در ايران اسالمی جمهوري دولت سهم تأمين -ت

. رامسر كنوانسيون به مربوط هايهزينه تأمين به كمت و داوطلبانه المللیبين هايگذاريسرمايه و كمكها جلب از حمايت و تشويق منظوربه خارجی

 .باشدمی اساسی قانون( ۱25)پنجم و بيست و يكصد و( 77)هفتم و هفتاد اصول رعايت به منوط بند اين اجراي

 ساالنه مديريت و هاتاالب حاشيه دشتهاي و جنگلها ها،رودخانه درياها، سواحل در ويژهبه پسماند مديريت جامع طرحهاي اجراي بر نظارت -ث

 مناسب روش با موجود پسماندهاي حجم از( %2۱)درصدبيست حداقل

 نظارت خصوص اين در هادهياري و هاشهرداري اقدامات بر روستاها و شهرها حريم محدوده در است موظف زيستمحيط حفاظت سازمان -تبصره

 .كند

 زيستمحيط حفاظت سازمان و آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مديريت تحت عرصه در حريق اطفاي و پيشگيري جامع طرح اجراي و تهيه -ج

 انتظامی و(  صلح زمان در)نظامی اجرائی، دستگاههاي همكاري با

 واحدهايی ساير و خدماتی و صنعتی شهركهاي و شهرها در فاضالب و پساب مديريت و بازچرخانی تصفيه، آوري،جمع تأسيسات اجراي و تكميل -چ

 تأسيسات خروجی پساب فروشپي، يا و فروش قرارداد عقد طريق از نمايندمی توليد ملی استانداردهاي از مجاز حد از بي، آاليندگی با فاضالب كه

 آتی توسعه طرحهاي يا و موجود

 .نمايد اقدام بند اين موارد به نسبت آنان با قرارداد عقد يا و خصوصی بخ، گذارانسرمايه تشويق طريق از است مجاز دولت -تبصره

 هكتار هزار پانزده و هشتصد  سطح در جنگلها سازيغنی و توسعه احياء، -ح

 هكتار ميليونده درسطح حداقل آبخوان و خاك از حفاظت و آبخيزداري عمليات اجراي -خ

 هكتار هزار چهل و يكصد و ميليونيت درسطح حداقل آن بحرانی هايكانون وكنترل زدايیبيابان -د

 رعايت با هكتار ميليون بيست حداقل كشاورزي اراضی و هكتار ميليون چهارده و يكصد حداقل طبيعیمنابع( كاداستر)حدنگاري هاينقشه تهيه -ذ

 (كاداستر)حدنگار قانون

 و محلی جوامع مشاركت با محيطیزيست چهارگانه مناطق و دولتی و ملی اراضی و مراتع جنگلها، از حفاظت( %۱۱۱)صددرصد پوش، ارتقاي -ر

 (%۱۱)درصدده حداقل ساالنه مراتع و دام بخشیتعادل همچنين و جنگلها پايداري منظوربه كشور مراتع و جنگلها از حفاظت ضريب ارتقاي

 و هاساختمان در آنها بازيافت و زائد جامد مواد كاه، كاغذ، و تجهيزات اوليه، مواد آب، انرژي، مصر  مديريت شامل سبز مديريت برنامه اجراي -ز

 مربوطه قوانين چهارچوب در غيردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات و اجرائی دستگاههاي كليه در نقليه، وسائط
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 .رسدمی وزيران هيأت تصويببه زيست محيط حفاظت سازمان و نيرو وزارت مشترك پيشنهاد به بند اين اجرائی نامهآيين -تبصره

 هكتار يكصدهزار حداقل افزاي، و هكتار ششصدهزار و ميليون نه حداقل ميزان به دارويی گياهان فرآوري و توسعه و مرتعی رويشگاههاي احياي -ژ

 .برسد هكتار( 25۱7۱۱۱) هزارپنجاه و دويست به برنامه قانون اجراي پايان در كه نحويبه دارويی گياهان كشت زير سطح به

 قانون اين اجراي دوم سال از آن مؤثر و عملی اجراي و ششم برنامه قانون اجراي اول سال پايان تا حداكثر ريزگردها با مقابله جامع برنامه ارائه -س

 و بنزينی هايموتورسيكلت از( %۱۱)درصدده ساالنه كردن خارج رده از جهت ساالنه بودجه در الزم اعتبار بينیپي، و تسهيالت اعطاي -ش

 برقی هايموتورسيكلت با جايگزينی

 همكاري با برنامه قانون اجراي طول در مختلف شهرهاي براي انرژي يا كود به پسماند تبديل جهت الزم ريالی و ارزي منابع كردنفراهم -ص

 هاشهرداري و خصوصی بخ،

 حقآبه تأمين و هيرمند مانند مرزي و مشترك هايرودخانه به حقآبه افزاي، و استمرار تثبيت، براي الزم عمرانی و اقتصادي سياسی، اقدامات -ض

 آنها محيطیزيست

 وح،حيات انقراض خطر و تهديد معرض در هايگونه و زيست محيط چهارگانه مناطق از مديريت و حفاظت عمل برنامه اجراي و تدوين تهيه، -ط

 توسط نهاد مردم هايسازمان و محلی جوامع اولويت با حقوقی و حقيقی اشخاص مشاركت و داوطلبانه هايظرفيت از گيريبهره رويكرد با كشور

 زيست محيط حفاظت سازمان

 جهانی اتحاديه نوين تقسيمات به توجه با مناطق جديد بندي تقسيم و تعريف همچنين و زيست محيط چهارگانه مناطق محدوده در بازنگري -ظ

 زيست محيط حفاظت سازمان توسط( IUCN)طبيعت از حفاظت

 جلوگيري براي توانندمی باشد،می وح،حيات تهديد معرض در شهرستان جهادكشاورزي تشخيص با آنها محصوالت كه دامدارانی و كشاورزان -ع

 .كنند اقدام مربوطه مقررات و قانون چهارچوب در خود مزارع نمودن محصور به نسبت خسارت از

 گذارانسرمايه اقتصادي طرحهاي و دولتی عمرانی طرحهاي به مربوط هاياستعالم پاسخ به نسبت است مكلف زيست محيط حفاظت سازمان -غ

 فنی ضوابط و قوانين مطابق شفا  صورتبه كتباً را داليل مذكور هايدرخواست و گزارشها رد درصورت و نمايد اقدام دوماه مدت ظر  حداكثر

 .باشدمی تأييد منزلهبه مقرر، مهلت در زيست محيط حفاظت سازمان پاسخ عدم. كند اعالم نفعانذي به مربوطه

 

 - 

 قراردادهاي با ارتباط در دولت. باشدمی ممنوع برنامه، قانون اجراي چهارم سال ابتداي از كشور جنگلهاي درختان از چوبی برداريبهره هرگونه -۱

 .باشدنمی قرارداد تمديد به مجاز رسد،می اتمام به آن اجراي مدت كه مذكور جنگلداري طرحهاي

 در كنريشه و افتاده شكسته، درختان از صرفاً توسعه برنامه قانون اجراي سوم تا اول سالهاي طی جنگلداري طرحهاي در چوبی برداريبهره -تبصره

 .بود خواهد مربوطه مقررات و قوانين چهارچوب

 رسد،نمی اتمام به برنامه قانون اجراي سوم سال پايان تا آن اجراي مدت كه جنگلداري طرحهاي از دسته آن اصالح به نسبت است مكلف دولت -2

 .نمايد درج سنواتی بودجه در را حاصله خسارت و نموده كارشناسی خسارت تعيين

 پايان تا حداكثر و جايگزين طرح تصويب از پي، تا احياء غيرقابل زدهآفت و سرپا خشت افتاده، شكسته، كن،ريشه درختان از برداريبهره -۱تبصره

 و طرح اين براساس صرفاً جايگزين طرح تصويب از پس و باشدمی مجاز كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مجوز با صرفاً برنامه سوم سال

 .بود خواهد كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مجوز با
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 سازمان مجوز با شناسايی(كد) شناسه و محيطی زيست ارزيابی دارابودن صورت در عمرانی طرحهاي براي جنگلی درختان برداشت -2 تبصره

 تشخيص با چوب زراعت منظوربه كاشتدست هايجنگلكاري و درختكاري از برداريبهره همچنين. است بالمانع كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها،

 .است مجاز كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مجوز و

 جهت سنواتی هايبودجه در امكانات و اعتبارات بينیپي، به نسبت مستقلی اعتباري رديف اختصاص با است مكلف دولت( ۱)بند تحقق منظوربه -9

 چوب، قاچاق با مبارزه تصر ، و تجاوز كاربري، تغيير از جلوگيري ناپايداري، عوامل مهار كشور، جنگلهاي از حفاظت مؤثر و كامل پوش، ارتقاء

 .نمايد اقدام تعهدات اجراي و جنگل پايدار مديريت استقرار

 صالنايع  صاحبان اختيار در( سلولزي)چوب با مرتبط صنايع اوليه مواد واردات و چوب زراعت توسعه جهت را الزم تسهيالت است مكلف دولت -تبصره

 .دهد قرار آنان قرارداد طر  كشاورزان و

 1- راهبردها و اقدامات اجرایی ،هاهدف 

 اجرایی اقداماتو  ، راهبردهاهاهدف :(2شماره ) فرم

 سازمان حفاظت محیط زیست عنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 سازمان حفاظت محیط زیستعنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه: 

 ها و اقدامات اجرایی سیاست الزام ها و راهبردها هدف ها و سیاست های کلی ردیف

2 1 1 1 

۱ 
جلوگيري از تخريب و آلودگی 

 محيط زيست
 پاي، و نظارت بر اجراي مديريت پسماندها كاه، آلودگی منابع آب و خاك



 

 1-  هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایبرآورد سنجه های عملکرد،  اعتبارات  

 ای و قیمت تمام شده بر حسب برنامه و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینه(: برآورد سنجه1فرم شماره )

  212222شماره طبقه بندی دستگاه اجرائی اصلی :  عنوان دستگاه اجرائی اصلی: سازمان حفاظت محیط زیست

 شماره طبقه بندی دستگاه اجرائی زیر مجموعه :   عنوان دستگاه اجرائی زیرمجموعه: 

 ارقام به میلیون ریال 

بندی شماره طبقه

 برنامه
 عنوان برنامه / فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه ی تمام شده( اعتبار هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

11 

عملکرد 

شش ماهه 

11 

پیش بینی 

 11 سال

برآورد 

سال 

2111 

 11عملکرد 

عملکرد 

شش ماهه 

11 

پیش بینی 

 11سال 

برآورد سال 

2111 

عملکرد 

11 

عملکرد 

شش ماهه 

11 

پیش بینی 

 11سال 

برآورد سال 

2111 

2 1 1 1 1 1 1 8 1 22 22 21 21 21 21 

۱1۱۱۱۱۱۱۱۱ 
 برنامه مديريت و

 نظارت بر پسماندها
 گزارش

۱،25۱ 69۱ 87۱ ۱،6۱۱ 19،58۱ 2۱،123 ۱2۱،۱97 ۱221۱۱ 91786 92712 ۱937۱2 7675 

  
راهبري نظارت 
 برمديريت پسماندها

 گزارش
۱،25۱ 69۱ 87۱ ۱،6۱۱ 96،89۱ 2۱،123 29،897 71۱۱۱ 23716 92712 27793 16725 

 

كمت به صندوق ملی 
محيط زيست از جمله 
اجراي قانون مديريت 

 پسماندها

 صندوق

          

-    

          

-    
۱ ۱ 6،75۱ 

           

-    
37،2۱۱ 181۱۱  -   -  37،2۱۱7۱۱ 181۱۱ 





 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 فصل بیست و یکم

 کاهش آلودگی
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 1- مقدمه 

 به نسبت عامه مصالح تا بر طبق قرار گرفته است اسالمی در اختيار حكومت عمومی و ثروتهاي انفال، براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی

باشند،  داشته رشدي رو به اجتماعی حيات بعد بايد در آن نسلهايامروز و  نسل كه محيط زيست نمايد. همچنين در اصل پنجاهم حفاظت آنها عمل

پيدا كند، را  مالزمه آن جبران غير قابل يا تخريب محيط زيست با آلودگی كه و غير آن اقتصادي تعيين كرده است و فعاليتهاي عمومی ايرا وظيفه

 .استنموده ممنوع

ظير قانون حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست، پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی كه بر اساس قوانين و مقرراتی ن

موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست می شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزيان آبهاي داخلی از وظائف سازمان 

 است. محيط زيست تلقی شده حفاظت

اي از معضالت اقتصادي، اجتماعی و بويژه زيست محيطی دست به گريبان است كه دامنه اين معضالت بوويژه معضوالت   ان امروز با مجموعهجه

شود. به همين دليل موضوع حفاظت از محيط زيست به عنووان يكوی از مهمتورين مسوائل و مشوكالت جامعوه       تر میزيست محيطی هر روز پيچيده

بخو،، مصور    هاي حياتبومه قرار گرفته است. مسائلی مانند تغييرات اقليمی، نابودي تنوع زيستی، فرايندهاي تخريبی زيستجهانی در كانون توج

زمينی، بيابانزايی، آلودگی هواي شهرها و هاي ناشی از مصر  منابع، آلودگی آبهاي سطحی و زيراي از آاليندهرويه منابع پايه، انتشار طيف گستردهبی

 ز جمله مسائل و مشكالتی هستند كه تمامی جوامع انسانی را در اقصی نقاط جهان تحت تاثير قرار داده است. به همين دليل بشر به ايون بواور  غيره ا

اند، سرابی بوي، نبووده اسوت، زيورا     شدههاي طوالنی از سوي جوامع غربی در جهان تبليغ میهاي توسعه كالسيكی كه مدترسيده است كه نسخه

رويه از منابع به مانند كشورهاي ثروتمنود بوه هوين عنووان ميسور      هاي بیبرداريتحمل كره زمين محدود است و به همين دليل امكان بهرهظرفيت 

هواي  برداري از منابع خام به جامعه صنعتی با تكيه بر الگوهواي كالسويت توسوعه، هزينوه    نيست. به عبارت ديگر گذار از جوامع سنتی مبتنی بر بهره

هاي نوينی را براي توسوعه برگزيود   ی را براي جامعه جهانی به طور عام و كشورهاي در حال توسعه به طور اخص در بردارد. لذا بايد رويكردهايگزاف

 شود تا تمامی اهدا  اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطی همسو گردند توا گردد. در اين رويكرد تالش میكه در در چارچوب توسعه پايدار تبيين می

اي كه ضمن توامين نيازهواي نسول حاضور،     هاي قابل تحمل محيط زيست برقرار كرد به گونهبتوان بر مبناي آن توازنی بين مصر  منابع و ظرفيت

 هاي آينده نيز باقی بگذارد.  منابع را به صورت مستمر براي تامين نيازهاي نسل

بشر، كيفيت و شرايط زندگی بشر به صورت مستمر در حال بهبود بوده و بسياري  هر چند در خالل چند دهه اخير و به موازات ارتقاي سطح دان،

اند، اما در كنار اين دستاوردها مسائل و مشكالت گوناگونی نيز به صوورت همزموان   هاي قابل قبولی داشتهاز نماگرهاي اجتماعی و اقتصادي پيشرفت

هاي اجتماعی در سوطح جهوان نمايوان    انواع مخاطرات زيست محيطی و ناهنجاري هاي آن به صورتبر جامعه جهانی تحميل شده است كه بازتاب

شده است. جمهوري اسالمی ايران نيز از اين قاعده مسوتننی نبووده و در خوالل چنود دهوه گذشوته بوه دليول تاكيود صور  بور رشود اقتصوادي و              

ها و مراتع، فرسواي،  مينه محيط زيست مواجه شده است. تخريب جنگلاي در زرويه از منابع طبيعی با مسائل و مشكالت عديدههاي بیبرداريبهره

ها و غيره از جملوه  زمينی، آلودگی هوا بويژه در كالنشهرهايی مانند تهران، مديريت غير اصولی زبالهخاك، افت كمی و كيفی منابع آب سطحی و زير

 كالت گوناگونی را فراروي مردم و مسئولين قرار داده است. شوند كه در حال حاضر مشمهمترين معضالت زيست محيطی كشور قلمداد می

هاي گزافی را بور  در حقيقت جمهوري اسالمی ايران در شرايط خاصی قرار دارد كه الگوهاي توسعه صر  اقتصادي در خالل چند دهه گذشته هزينه

پذير نيست و مسوتلزم  ون منابع طبيعی و زيست محيطی امكانكشور تحميل كرده است كه قطعا استمرار اين روندها با توجه به محدود شدن روز افز

شود. خوشبختانه موضوع حفاظت از محيط زيسوت و اسوتفاده بهينوه از منوابع     نگاهی نو به مقوله توسعه است كه در چارچوب توسعه پايدار تبيين می

قرار گرفته و نگاه نوينی به اين مقوله حاكم شوده كوه مبوين    طبيعی و زيست محيطی در خالل سالهاي اخير بويژه در برنامه ششم توسعه مورد توجه 

 دغدغه مسئولين و مردم نسبت به اين مسائل است. 
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است. تقريباً تمامی عوامل امروزه با توجه به شرايط مختلف محيطی حاكم بر كشورها، موضوع محيط زيست بي، از پي، مورد توجه قرار گرفته

هاي انسان بر اين منابع عبارت ترين آثار فعاليتاند. مهمهاي انسان قرار گرفتهخاك، آب و هوا تحت تاثير فعاليتدهنده محيط زيست اعم از تشكيل

 است از آلودگی و فرساي،.

 پديده گرم شدن زمين و تغيير اقليم نيز از موارد حائز اهميت بسيار زياد است كه بشر براي برون رفت از آن در تالش است.

انجام براي شوند و دولت نيز منابعی را سازمان حفاظت محيط زيست كشور وظائف و تكاليفی دارد كه موضوعی حاكميتی تلقی می در اين ارتباط

 گردد.زيست منظور میزيست و آموزشكده محيطاقدامات مربوط تعيين می نمايد كه مشتمل بر سازمان حفاظت محيط

 9- وضعیت فصل در اسناد فرادستی 

 9-1- هاف و مأموریتشرح وظای 

 :از اندعبارتت زيسزيست بر طبق قوانين شكار و صيد و حفاظت و بهسازي محيطوظايف سازمان حفاظت محيط

 حفاظت، بهبود و بهسازي محيط زيست. -

 پيشگيري و ممانعت از هرگونه آلودگی. -

 پيشگيري و ممانعت از اقدامات مخرب برهم زننده تعادل زيستی. -

 اثر ملی و منطقه حفاظت شده. –پناهگاه حيات وح،  –تعيين مناطقی تحت عنوان پارك ملی  -

 انجام مطالعات الزم در زمينه حفاظت و بهبود محيط زيست. -

 تدوين ضوابط و استانداردهاي حفاظت و جلوگيري از آلودگی منابع زيستی. -

 يط زيست.هاي آموزشی در زمينه حفاظت و بهسازي محتهيه و اجراي برنامه -

 ها و ممنوعيت شكار و صيد گونه ها.اجراي قانون شكار و صيد و برقراري محدوديت -

 حفظ و نگهداري شكارگاه ها و فضاهاي حياتی جانوران وحشی و حمايت از آن ها. -

 موزه هاي تاريخ طبيعی.و اداره  حداثا -

 9-9- های  اقتصاد مقاومتیاهداف و سیاست 

هايی نظير مقاومتی بطور مستقيم حكم يا سياستی به موضوع محيط زيست اشاره ندارد، ليكن دستيابی به مقولههاي ابالغی اقتصاد در سياست

باشد. ضمن اينكه در مصوبه شوراي اقتصاد بر نمی( آن، بدون داشتن محيط زيستی سالم و پاك ميسر 7مندرج در بند ) و درمان امنيت غذا تأمين

 است.برداري بهينه از منابع طبيعی و پايه به عنوان يكی از اهدا  مهم امنيت غذايی تاكيد شدهموضوع حفاظت و بهره

 9-0- محیط زیست های کلیسیاست 

ايجاد . ديردگابالغ  ۱931نيز توسط مقام معظم رهبري  در سال  هاي كلی محيط زيست ياستسقانون اساسی،  ۱۱۱ر اجراي بند يت اصل د

بوم كشور، ي اطلس زيستانگاري تخريب محيط زيست، تهيهمند منابع حياتی، جرمي ملی محيط زيست، مديريت هماهنگ و نظامنظام يكپارچه

ي رهبر معظم محيطی از جمله محورهاي ابالغيهتسازي فرهنگ و اخالق زيستقويت ديپلماسی محيط زيست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينه

 :هاي كلی محيط زيست كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده، به اين شرح استمتن سياست .انقالب اسالمی است

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
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بوم بويژه با افزاي، پايداري زيست )از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستی( مبتنی بر توان و مند منابع حياتیهماهنگ و نظام مديريت جامع، -۱

 .همراه با رويكرد مشاركت مردمی هاي حقوقی و ساختاري مناسبها و توانمنديظرفيت

  .ايجاد نظام يكپارچه ملّی محيط زيست -2

 .و حقوق بين نسلی اصالح شرايط زيستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت عدالت -9

 انگاري تخريب محيط زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده كنندگان و تخريبجرم هاي غيرمجاز وپيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگی -1

 .كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت

نامساعد اقليم و الزام به  هاي مخرب و تغييراتج و اشعههاي صوتی، امواعوامل آالينده هوا، آب، خاك، آلودگی پاي، مستمر و كنترل منابع و -5

 .هاي توسعه و آماي، سرزمينمقررات، برنامه هاي زيست محيطی در قوانين ورعايت استانداردها و شاخص

سدها، تاالب،  مخزن احياء، بهسازي و توسعه منابع طبيعی تجديد پذير )مانند دريا، درياچه، رودخانه، بوم كشور و حفاظت،تهيه اطلس زيست -6

برداري از اين منابع متناسب با توان اعمال محدوديت قانونمند در بهره آبخوان زيرزمينی، جنگل، خاك، مرتع و تنوع زيستی بويژه حيات وح،( و

و ارزشمند )از قبيل  هاي حساست اكوسيستممديري هاي پايداري،ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازي( آنها بر اساس معيارها و شاخص) اكولوژيت

 .المللیحفاظت از منابع ژنتيت و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهاي بين هاي ملّی و آثار طبيعی ملّی( وپارك

ريزگردها، خشكسالی و عوامل سرايت دهنده  زايی، گرد و غبار بويژهتغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست محيطی نظير بيابان مديريّت -7

 .هاي نوظهور زيست محيطی و مديريّت آنشناخت پديده نگري وبی و راديواكتيو و توسعه آيندهميكرو

 :بر و گسترش اقتصاد سبز با تأكيد8

ها گيري از ظرفيّتها با بهرهارگانيت و مديريّت پسماندها و پساب هاي پاك، محصوالت كشاورزي سالم وصنعتِ كم كربن، استفاده از انرژي -8-۱

 .اقتصادي، اجتماعی، طبيعی و زيست محيطی هايمنديو توان

بويژه ترويج مواد  سازي الگوي مصر  آب، منابع، غذا، مواد و انرژيمختلف اقتصادي و اجتماعی و بهينه هاياصالح الگوي توليد در بخ، -8-2

 .سوختی سازگار با محيط زيست

 .هاو افزاي، حمل و نقل همگانی بويژه در كالن شهر غيرفسيلی از جمله برقی توسعه حمل و نقل عمومی سبز و -8-9

هاي برداري از آبداري، مديريّت عوامل كاه، بهرهآبخوان هاي زيرزمينی از طريق اجراي عمليات آبخيزداري،تعادل بخشی و حفاظت كيفی آب -3

 .هاورود آالينده زيرزمينی و تبخير وكنترل

 .هاي ملّیهاي زيست محيطی )تخريب، آلودگی و احياء( در حسابو هزينه هار كشور با لحاظ ارزشاستقرار نظام حسابرسی زيست محيطی د -۱۱

 .مناسب از جمله عوارض و ماليات سبز هاي سازگار با محيط زيست با استفاده از ابزارهايها و فناوريگذاريتشويق سرمايه حمايت و -۱۱

 .اسالمی ها و الگوهاي سازنده ايرانی وادينه سازي فرهنگ و اخالق زيست محيطی مبتنی بر ارزشنه تدوين منشور اخالق محيط زيست و ترويج و -۱2

ها زيست محيطی و تجارب سازنده بومی در زمينه حفظ تعادل زيست بوم هاي نوآورانهمندي از فناوريارتقاء مطالعات و تحقيقات علمی و بهره -۱9

 .آلودگی و تخريب محيط زيست و پيشگيري از

پذيري اجتماعی بويژه امر به تقويت فرهنگ و معار  دينیِ مشاركت و مسؤوليت گسترش سطح آگاهی، دان، و بين، زيست محيطی جامعه و -۱1

 .نهی از منكر براي حفظ محيط زيست در تمام سطوح و اقشار جامعه معرو  و

 ا:محيط زيست ب تقويت ديپلماسی -۱5

 .هاي آبیگرد و غبار و آلودگی اي براي مقابله باتالش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقه -۱5-۱
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 .زيست المللی در زمينه محيطاي و بينهدفمند و تأثيرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه هايتوسعه مناسبات و جلب مشاركت و همكاري -۱5-2

ها و اقتصاد كم كربن و تسهيل انتقال و توسعه فناوري المللی در حركت به سويينهاي بها و مشوقگيري مؤثر از فرصتبهره -۱5-9

 .هاي مرتبطنوآوري

 9-4- ی اجراییهاپروگرام 

 يیبسته اجرا ست،يز طيدر حوزه امور مح ششمها و قانون برنامه پنجساله انداز، سياستكردن اهدا  مندرج در سند چشم يیمنظور اجرا به

 باشد:می ريبه شرح ز يئل محورامس كرديبا رو ستيزطيسازمان حفاظت مح

 هاكاه، انتشار آاليندهو ۱

 جلوگيري از تخريب محيط زيست و منابع طبيعی -2

 حفاظت و احياي تنوع زيستی كشور -9

 حكمرانی مطلوب محيط زيستی -1

 

 0- عملکرد متغیرها و شاخص های کلیدی 

پديده طبيعی در كمربند شمال آفريقا تا شرق آسياست كه كشور ايران هم در امتداد همين كمربند قرار هاي گرد و غبار يت به طوركلی وقوع طوفان

هاي گرد و غبار طی سنوات در منطقه غرب آسيا است كه كشور را تحت تأثير خود قرار داده است. دارد. نكته قابل توجه افزاي، تعداد و شدت طوفان

هاي كشور از جمله اند؛ به طوري كه بسياري از استانرب كشور بيشترين تأثير را از اين پديده داشتهدراين ارتباط شهرهاي غرب و جنوب غ

هرمزگان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان، كردستان، ايالم، كهكيلويه و بويراحمد، فارس، كرمانشاه، تهران، آذربايجان غربی،بوشهر، 

ي از گرد و غبار فرو رفته و آسمان آبی اين مناطق پوشيده از ذرات معلق در هوا شده است. نكته بسيار مهم اين است اآذربايجان شرقی و... در هاله

 باشد:هاي زير از موارد مشابه قبلی متمايز میسال اخير در اين منطقه از نظر  ويژگی ۱۱غبار رخ داده در  و هاي گردكه توفان

 ميكروگرم به متر مكعب گزارش شده است. ۱۱۱۱۱تا  ۱۱۱۱ به در بعضی موارد: باال بودن غلظت ذرات، كه غلظت 

 ميكرون به ميزان بااليی وجود دارد. 5/2و   ۱۱ : وجود ذراتی با اندازهاندازه ذرات معلق در طوفان 

 ر بوده است.هاي مشابه گذشته بسيار بيشتروز بوده است كه نسبت به دوره ۱۱الی 5: تداوم زمانی از تداوم دوره زمانی 

  :روز و يا  ۱۱۱ولی در حال حاضر در برخی مناطق در حد   هيا كمتر بود  روز ۱5معموال متوسط ساالنه رخداد حدود تعداد دفعات وقوع

 بيشتر هم گزارش شده است.

 هاي ي كه در سالاز زمان شروع پديده مذكور تاكنون بر وسعت منطقه تحت تأثير افزوده شده است؛ به طور :وسعت منطقه تحت تاثیر

 عالوه بر جنوب غرب، غرب و شمال غرب كشور در مناطق مركزي شرقی و شمال شرفی، نيز اين پديده گسترش يافته است. ۱983و  ۱988

  :داد؛ حال آنكه در سه سال اخير در فصل زمستان هم بخصوص اي در فصل گرم سال روي میمعموال وقوع چنين پديدهزمان وقوع طوفان

 خوزستان اين رخدادها به شدت و تداوم بسيار زياد گزارش شده است. جنوب و جنوب شرق طق ادر من

 در ايران تشديد  ۱986هاي خاصی از حدود سال هاي موجود نشان دهنده اين واقعيت است كه پديده گرد و غبار با ويژگینتيجه تحليل داده

دهد. شايان ذكر است اي را نشان میسال گذشته از نظر غلظت ذرات معلق و همچنين مناطق تحت تاثير رشد قابل مالحظه ۱2شده و در طول 

رسيده و به طوري كه ذكر گرديد غلظت ذرات معلق در  ۱937استان در سال  28شروع شده و تا  ۱986استان در سال  ۱۱غبار از  پديده گرد و

ميكروگرم بر متر مكعب( نيز افزاي، يافته است. با تكرار اين  ۱5۱برابر حد مجاز )استاندارد  ۱۱۱۱ها از جمله اهواز تا بي، از بعضی استان

 ترش مناطق تحت تاثير در ايران وجود دارد.  پديده، امكان گس
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 هاي فسيلی مانند اكنر كشورهاي در حال كربن بعنوان مهمترين شاخص در ايران به موازات افزاي، مصر  سوختاكسيدميزان انتشار دي

كربن، سرانه اكسيدتشار گاز ديهاي موجود، به تبعيت از افزاي، كل اناي يافته است. بر اساس آخرين گزارشتوسعه، افزاي، قابل مالحظه

كيلوگرم در 793736درصد به  ۱1/5كيلوگرم با نرخ رشد ساالنه  ۱12۱افزاي، يافته و از  ۱931الی  ۱955اي نيز طی دوره انتشار اين گاز گلخانه

هاي فسيلی در ايران طی سه دهه تكربن ناشی از سوخاكسيدشود كه سرانه مقدار انتشار ديسال افزاي، يافته است. به اين ترتيب مشاهده می

 برابر شده است. 7بي، از 

  

 وضعیت شاخص های کیفیت هوا (1جدول 

 1024 1020 1029 1021 1023 1082 1088 واحد عنوان شاخص

میزان انتشار دی اکسید 

 کربن به ازاء هر نفر
 793736 772931 762637 7929 7273 7۱29 79۱2 كيلوگرم به ازاي هر نفر

انتشار دی اکسید میزان 

 کربن به ازاء تولید برق

گرم دي اكسيد كربن به 
 ازاي هر كيلووات ساعت

632 678 7۱6 7۱3 767 631 66۱ 

میزان انتشار دی اکسید 

 کربن  در صنعت
 31162۱67 ۱۱۱932663 391976۱7 31538785 3۱596۱75 88551272 81862۱3۱ تن در سال

میزان انتشار دی اکسید 

 گوگرد
 ۱296353 ۱182577 ۱6۱2829 ۱51۱5۱۱ ۱1258۱۱ ۱1258۱۱ ۱955656 سالتن در 

میزان انتشار اکسید های 

 نیتروژن
 ۱873765 ۱379326 ۱316898 2612338 2621915 253۱789 258۱۱۱7 تن در سال

 

 0-1-  کربن به ازاء هر نفراکسیدمیزان انتشار دی  

روند صعودي مجددا  ۱93۱و  ۱93۱همراه بوده ولی در سال  درصدي 9با كاه، حدود  ۱983روند ميزان انتشار در سال ( ۱براساس جدول )

. البته اين روند كند و ثابت به دبايمی  ادامهتقريبا  ۱931تا سال  و نسبت به سال پايه افزايشی شده ۱93۱د به نحوي كه در سال كن می  پيدا

 باشد صنايع میفعاليت هاي اصلی مرتبط نظير واسطه آغاز افت تدريجی فعاليت

 0-9-  کربن به ازاء تولید برقاکسیدمیزان انتشار دی 

در  ليكن در اين حوزه نيزهمراه بوده  ۱983درصدي در سال  2با كاه، حدود  ۱983در سال  CO2براساس جدول فوق روند ميزان انتشار 

اما  درصدي داشته است 1نسبت به سال پايه رشد حدود  ۱93۱يابد به نحويكه در سال روند صعودي انتشار ادامه می ۱93۱و  ۱93۱سال 

ساعت كاه، می  كيلووات هر ازاي به كربن اكسيد دي گرم 66۱در سالهاي بعد با ادمه روند نزولی به  ۱932عليرغم رشد اين مقدار در سال 

 باشد هاي بخ، خصوصی در توليد انرژي می. البته اين روند به واسطه آغاز افت تدريجی فعاليتيايد

 0-0-  کربن  در صنعتاکسیدمیزان انتشار دی 

ه رسيد درصد ۱2حدود به  اين ميزاننسبت  ۱93۱براساس جدول فوق روند ميزان انتشار همواره روند صعودي داشته است به نحويكه در سال 

. نكته تن در سال می رسد كه نسبت به سال پايه افزاي، معنی داري را نشان می دهد 31162۱67اين شاخص به عدد  ۱931در سال و  است

كشور است كه بر اين اساس عدم الزام به رعايت  GDPهاي صنعتی و قابل توجه در اين شاخص افزاي، ميزان توليد عليرغم كاه، فعاليت

ها و ماشين آالت صنعتی و آالينده بودن كربن در صنعت و نيز ناكارآمدي سيستماكسيدرتبط با انتشار دياستانداردهاي محيط زيستی م

 تكنولوژي مورد استفاده در آنهاست. 
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 0-4-  گوگرداکسیدمیزان انتشار دی 

تووان در كواه،   كوه علوت اصولی آن را موی     دهدرا نشان میدرصدي  535كاه،  ۱983در سال جدول فوق  SO2ميزان انتشار در خصوص 

بندي و افزاي، نرخ باالتر از نرخ تقاضاي بازار جستجو كرد اما در ادامه با اجراي ناكارآمود ايون سياسوت و ورود    مصر  سوخت به علت سهميه

به نحويكه در سال  هنمود تجديدها در فصل سرد، اين روند رشد خود را سوخت توليد داخل و افزاي، مصر  مازوت و سوخت فسيلی در نيروگاه

 درصدي داشته است. ۱۱نسبت به سال پايه رشد حدود  ۱931

 0-5- های نیتروژنمیزان انتشار اکسید 

 درصد 9حدود آن پايه رشد نسبت به سال  ۱93۱همواره روند صعودي داشته است به نحويكه در سال ( ۱نيز طبق جدول ) NOxميزان انتشار 

نكته قابل توجه در اين شاخص افزاي، ميوزان توليود بوه    است  بتدا نزولی و سپس ثابت گرديدهاروند اين  ۱931تا  ۱932است اما از سال  شده

بورداري  باشد كه در اين ميان با توجه به افزاي، جمعيت شوهري، بهوره  بردار از گاز و افزاي، مشتركين شهري آن میعلت گسترش شبكه بهره

 ها و نيز صنعت موجب افزاي، اين روند انتشار گرديده است.الخصوص در مصار  خانگی، نيروگاهانرژي علی نامناسب از گاز به عنوان حامل

 0-6-   وضعیت سیستم حمل و نقل 

باشد كه از اين ميزان حدود دستگاه می ۱۱2796۱بالغ بر  ۱932سال  در شده گذاريهاي شمارهموتورسيكلت و موتوري نقليه وسايل انواع تعداد

دسوتگاه  وسوايل نقليوه عموومی      3۱838مجموعواً   ۱932درصد كاميون هستند. تا پايان سال  ۱۱درصد موتور سيكلت و  28درصد سواري،  62

از  درصود  1۱ سواري كرايه هستند كه بر اين اساس حدود 95327بوس و مينی 96۱51اتوبوس،  ۱38۱7باشند كه مسافربري در كشور فعال می

سال سون را   25طبق قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود خودروهاي باالي  .دارند سن سال ۱5 باالي كشور مسافري ناوگان كل

دهد كه عمالً در مودت زموان   دو ميليون دستگاه فرسوده را اسقاط كند. آمارها نشان می ۱988تا  ۱981از رده خارج نمايد و طبق برنامه از سال 

اند. بنا بر آمارهاي ارائه شده توسط معاونت نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل ونقول و سووخت   رده خارج شده مربوطه حدود نصف اين تعداد از

ها در دسترس نيست و از ابتوداي  هزار خودرو بوده كه اطالعاتی تفكيكی آن 5۱، معادل ۱981كشور، كل خودروهاي اسقاط شده تا قبل از سال 

دستگاه خودروي فرسوده از رده خارج شده است از مجموع خودروهاي فرسوده اسقاط شوده   ۱9۱3۱78 مجموعاً ۱932تا پايان سال  ۱985سال 

درصد باقيمانده ساير انواع خودرو بوده است. با توجه بوه ميوزان آالينودگی و سون      5درصد و  ۱5درصد، وانت  8۱، سهم سواري ۱93۱در سال 

ها نمود. اكنر خودروهاي فرسووده كواربراتوري هسوتند كوه ميوزان مصور        چندان به آنها بايستی توجه دوبوس، اتوبوس و كاميونباالي مينی

طور ميانگين مصر  خودروهاي فرسوده بوي، از دو برابور خودروهواي معوادل      كنند. بهسوخت باالتري دارند و آاليندگی بيشتري نيز ايجاد می

بالغ بر  ۱93۱سال  در مقادير سال بوده و اين 2۱و  ۱۱بالغ بر  ۱98۱سال  در نيز كشور بوسمينی و اتوبوس ناوگان سن استاندارد است. ميانگين

 خوودرويی  ونقول حمول  بخ، در ساختاري مشكالت است. بجز بخ، اين در الزم هايباشد كه نشانگر عدم سرمايه گذاريسال می 2۱و  ۱2

بدون در نظر گرفتن استانداردهاي زيست محيطوی وارد بوازار    هايی است كه در طی يت دهه،مسئله ديگر تعداد بسيار زياد موتورسيكلت كشور،

دستگاه در سوال   ۱۱339۱3با  ۱98۱آيند. تعداد ناوگان موتورسيكلت از سال هاي اصلی آلودگی هوا به شمار میاند و يكی از چال،مصر  شده

 برابري داشته است. 8رشد  8۱۱1۱39به  ۱93۱

 

 4 - مه ششم توسعهاحکام مربوط به محیط زیست در برنا 

 فرماندهی ستاد مصوبات همچنين و آنها با مرتبط( هايپروژه) طرحهاي است موظف دولت. است برنامه محوري مسائل زير موضوعات -9 ماده

 .نمايد اعمال ساالنه بودجه  در را الذكرذيل هايحوزه در صرفاً مقاومتی اقتصاد

 زیستمحیط و آب مورد در راهبردي خاص موضوعات -الف
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 نسبت به شهرستان هر در افزوده ارزش بر ماليات قانون( 98)ماده ( ۱)تبصره  موضوع توليدي واحدهاي آاليندگیعوارض :6بند الف ماده  0جزء 

 كه صورتی در. گرددمی توزيع شهرستان همان( عشايري مناطق و دهياري فاقد روستاهاي براي) هافرمانداري و هادهياري ها،شهرداري بين جمعيت

 هايسياست براساس آلودگی عوارض كند، سرايت استان يت در شهرستان يت از بي، به( بيشتر و نفر پنجاه)توليدي بزرگ واحدهاي آلودگی

 و زيست محيط مديركل ربط،ذي هايشهرستان فرمانداران و استان سازمان رئيس از مركب ايكميته در تأثيرگذاري، نسبت به سازمان اعالمی

 .شودمی توزيع متأثر هايشهرستان بين استان مالياتی امور مديركل

 واحدهاي آلودگی عوارض كننده توزيع كميته اعضاي باشند، شده واقع استان چند يا دو در آلودگی از متأثر هايشهرستان كه صورتی در -تبصره

 كل ادارات نماينده و زيست محيط حفاظت سازمان نماينده ربط،ذي هاياستان سازمان رؤساي سازمان، نماينده از متشكل( بيشتر و نفر پنجاه) بزرگ

 كرد خواهند آلودگی عوارض توزيع به اقدام سازمان اعالمی هايسياست براساس مربوطه هاياستان مالياتی امور

 مورد هايزيرساخت تأمين و اسالمی شوراي مجلس تصويب به منوط جديد اقتصادي ويژه و صنعتی -تجاري آزاد منطقه هرگونه ايجاد :90 ماده

 آزاد مناطق اداره چگونگی قانون رعايت با امنيتی و نظامی محيطی،زيست تأييديه قبيل از نياز مورد مجوز أخذ توليدي، واحدهاي استقرار براي نياز

 .است پذيرامكان 5/3/۱981 مصوب ايران اسالمی جمهوريی اقتصادي ويژه مناطق اداره و تشكيل قانون و 7/6/۱972 مصوب صنعتی تجاري

 رعايت با و مستقل حقوقی شخصيت حفظ با اقتصادي ويژه و آزاد مناطق عالی شوراي دبيرخانه تشكيالت و ساختار اختيارات، وظايف، كليه -تبصره

 و صنعتی -تجاري آزاد مناطق حوزه با مرتبط قوانين اجراي مسؤول ربطذي وزير و منتقل دارائی و اقتصادي امور وزارت به مربوطه مقررات و ضوابط

 .بود خواهد اقتصادي ويژه

 :آورد عملبه زيستمحيط از حفاظت جهت را زير اقدامات است موظف دولت :08 ماده

 كليه بزرگ طرحهاي( EIA)محيطیزيست اثرات ارزيابی و ايتوسعه هايبرنامه و هاسياست در( SEA)زيستمحيط راهبردي ارزيابی بر نظارت -الف

 براساس صنعتی و تجاري آزاد مناطق جمله از سرزمينی پهنه در غيردولتی عمومی نهادهاي تعاونی، و خصوصی بخشهاي و اجرائی دستگاههاي

 .زيستمحيط پايداري معيارهاي و ضوابط شاخصها،

 محلی جوامع و اجرائی دستگاههاي ساير مشاركت با كشور هايتاالب از مناسب برداريبهره و مديريت احياء، حفاظت، عمل برنامه اجراي -ب

 و بحرانی هايتاالب( %2۱)درصدبيست حداقل برنامه، قانون اجراي پايان تا كه طوريبه رامسر كنوانسيون در شدهثبت هايتاالب با ارتباط در ويژهبه

 .گيرند قرار بهبود روند در تنبيت، و حفاظت ضمن و شوند احياء كشور تهديد معرض در

 هايبودجه قالب در زيستمحيط حوزه در ايران اسالمی جمهوري دولت المللیبين تعهدات اجراي جهت نياز مورد ريالی و ارزي اعتبارات تأمين -پ

 .باشدمی اساسی قانون( ۱25)پنجم و بيست و يكصد و( 77)هفتم و هفتاد اصول رعايت به منوط بند اين اجراي. سنواتی

 حقوقی و حقيقی اشخاص و دولتها با مشترك زيستیمحيط المللیبين( هايپروژه) طرحهاي در ايران اسالمی جمهوري دولت سهم تأمين -ت

. رامسر كنوانسيون به مربوط هايهزينه تأمين به كمت و داوطلبانه المللیبين هايگذاريسرمايه و كمكها جلب از حمايت و تشويق منظوربه خارجی

 .باشدمی اساسی قانون( ۱25)پنجم و بيست و يكصد و( 77)هفتم و هفتاد اصول رعايت به منوط بند اين اجراي

 ساالنه مديريت و هاتاالب حاشيه دشتهاي و جنگلها ها،رودخانه درياها، سواحل در ويژهبه پسماند مديريت جامع طرحهاي اجراي بر نظارت -ث

 مناسب روش با موجود پسماندهاي حجم از( %2۱)درصدبيست حداقل

 خصوص اين در هادهياري و هاشهرداري اقدامات بر روستاها و شهرها حريم محدوده در است موظف زيستمحيط حفاظت سازمان -تبصره

 .كند نظارت



 کل کشور 1028 های اجرایی بودجه سالمبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاه 06

 زيستمحيط حفاظت سازمان و آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مديريت تحت عرصه در حريق اطفاي و پيشگيري جامع طرح اجراي و تهيه -ج

 انتظامی و(  صلح زمان در)نظامی اجرائی، دستگاههاي همكاري با

 واحدهايی ساير و خدماتی و صنعتی شهركهاي و شهرها در فاضالب و پساب مديريت و بازچرخانی تصفيه، آوري،جمع تأسيسات اجراي و تكميل -چ

 تأسيسات خروجی پساب فروشپي، يا و فروش قرارداد عقد طريق از نمايندمی توليد ملی استانداردهاي از مجاز حد از بي، آاليندگی با فاضالب كه

 آتی توسعه طرحهاي يا و موجود

 .نمايد اقدام بند اين موارد به نسبت آنان با قرارداد عقد يا و خصوصی بخ، گذارانسرمايه تشويق طريق از است مجاز دولت -تبصره

 هكتار هزار پانزده و هشتصد  سطح در جنگلها سازيغنی و توسعه احياء، -ح

 هكتار ميليونده درسطح حداقل آبخوان و خاك از حفاظت و آبخيزداري عمليات اجراي -خ

 هكتار هزار چهل و يكصد و ميليونيت درسطح حداقل آن بحرانی هايكانون وكنترل زدايیبيابان -د

 رعايت با هكتار ميليون بيست حداقل كشاورزي اراضی و هكتار ميليون چهارده و يكصد حداقل طبيعیمنابع( كاداستر)حدنگاري هاينقشه تهيه -ذ

 (كاداستر)حدنگار قانون

 و محلی جوامع مشاركت با محيطیزيست چهارگانه مناطق و دولتی و ملی اراضی و مراتع جنگلها، از حفاظت( %۱۱۱)صددرصد پوش، ارتقاي -ر

 (%۱۱)درصدده حداقل ساالنه مراتع و دام بخشیتعادل همچنين و جنگلها پايداري منظوربه كشور مراتع و جنگلها از حفاظت ضريب ارتقاي

 و هاساختمان در آنها بازيافت و زائد جامد مواد كاه، كاغذ، و تجهيزات اوليه، مواد آب، انرژي، مصر  مديريت شامل سبز مديريت برنامه اجراي -ز

 مربوطه قوانين چهارچوب در غيردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات و اجرائی دستگاههاي كليه در نقليه، وسائط

 .رسدمی وزيران هيأت تصويببه زيست محيط حفاظت سازمان و نيرو وزارت مشترك پيشنهاد به بند اين اجرائی نامهآيين -تبصره

 هكتار يكصدهزار حداقل افزاي، و هكتار ششصدهزار و ميليون نه حداقل ميزان به دارويی گياهان فرآوري و توسعه و مرتعی رويشگاههاي احياي -ژ

 .برسد هكتار( 25۱3۱۱۱) هزارپنجاه و دويست به برنامه قانون اجراي پايان در كه نحويبه دارويی گياهان كشت زير سطح به

 قانون اين اجراي دوم سال از آن مؤثر و عملی اجراي و ششم برنامه قانون اجراي اول سال پايان تا حداكنر ريزگردها با مقابله جامع برنامه ارائه -س

 و بنزينی هايموتورسيكلت از( %۱۱)درصدده ساالنه كردن خارج رده از جهت ساالنه بودجه در الزم اعتبار بينیپي، و تسهيالت اعطاي -ش

 برقی هايموتورسيكلت با جايگزينی

 همكاري با برنامه قانون اجراي طول در مختلف شهرهاي براي انرژي يا كود به پسماند تبديل جهت الزم ريالی و ارزي منابع كردنفراهم -ص

 هاشهرداري و خصوصی بخ،

 حقآبه تأمين و هيرمند مانند مرزي و مشترك هايرودخانه به حقآبه افزاي، و استمرار تنبيت، براي الزم عمرانی و اقتصادي سياسی، اقدامات -ض

 آنها محيطیزيست

 وح،حيات انقراض خطر و تهديد معرض در هايگونه و زيست محيط چهارگانه مناطق از مديريت و حفاظت عمل برنامه اجراي و تدوين تهيه، -ط

 توسط نهاد مردم هايسازمان و محلی جوامع اولويت با حقوقی و حقيقی اشخاص مشاركت و داوطلبانه هايظرفيت از گيريبهره رويكرد با كشور

 زيست محيط حفاظت سازمان

 جهانی اتحاديه نوين تقسيمات به توجه با مناطق جديد بندي تقسيم و تعريف همچنين و زيست محيط چهارگانه مناطق محدوده در بازنگري -ظ

 زيست محيط حفاظت سازمان توسط( IUCN)طبيعت از حفاظت

 جلوگيري براي توانندمی باشد،می وح،حيات تهديد معرض در شهرستان جهادكشاورزي تشخيص با آنها محصوالت كه دامدارانی و كشاورزان -ع

 .كنند اقدام مربوطه مقررات و قانون چهارچوب در خود مزارع نمودن محصور به نسبت خسارت از

 گذارانسرمايه اقتصادي طرحهاي و دولتی عمرانی طرحهاي به مربوط هاياستعالم پاسخ به نسبت است مكلف زيست محيط حفاظت سازمان -غ

 فنی ضوابط و قوانين مطابق شفا  صورتبه كتباً را داليل مذكور هايدرخواست و گزارشها رد درصورت و نمايد اقدام دوماه مدت ظر  حداكنر

 .باشدمی تأييد منزلهبه مقرر، مهلت در زيست محيط حفاظت سازمان پاسخ عدم. كند اعالم نفعانذي به مربوطه
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 قراردادهاي با ارتباط در دولت. باشدمی ممنوع برنامه، قانون اجراي چهارم سال ابتداي از كشور جنگلهاي درختان از چوبی برداريبهره هرگونه -۱

 .باشدنمی قرارداد تمديد به مجاز رسد،می اتمام به آن اجراي مدت كه مذكور جنگلداري طرحهاي

 در كنريشه و افتاده شكسته، درختان از صرفاً توسعه برنامه قانون اجراي سوم تا اول سالهاي طی جنگلداري طرحهاي در چوبی برداريبهره -تبصره

 .بود خواهد مربوطه مقررات و قوانين چهارچوب

 رسد،نمی اتمام به برنامه قانون اجراي سوم سال پايان تا آن اجراي مدت كه جنگلداري طرحهاي از دسته آن اصالح به نسبت است مكلف دولت -2

 .نمايد درج سنواتی بودجه در را حاصله خسارت و نموده كارشناسی خسارت تعيين

 پايان تا حداكنر و جايگزين طرح تصويب از پي، تا احياء غيرقابل زدهآفت و سرپا خشت افتاده، شكسته، كن،ريشه درختان از برداريبهره -۱تبصره

 و طرح اين براساس صرفاً جايگزين طرح تصويب از پس و باشدمی مجاز كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مجوز با صرفاً برنامه سوم سال

 .بود خواهد كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مجوز با

 سازمان مجوز با شناسايی(كد) شناسه و محيطی زيست ارزيابی دارابودن صورت در عمرانی طرحهاي براي جنگلی درختان برداشت -2 تبصره

 تشخيص با چوب زراعت منظوربه كاشتدست هايجنگلكاري و درختكاري از برداريبهره همچنين. است بالمانع كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها،

 .است مجاز كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مجوز و

 جهت سنواتی هايبودجه در امكانات و اعتبارات بينیپي، به نسبت مستقلی اعتباري رديف اختصاص با است مكلف دولت( ۱)بند تحقق منظوربه -9

 چوب، قاچاق با مبارزه تصر ، و تجاوز كاربري، تغيير از جلوگيري ناپايداري، عوامل مهار كشور، جنگلهاي از حفاظت مؤثر و كامل پوش، ارتقاء

 .نمايد اقدام تعهدات اجراي و جنگل پايدار مديريت استقرار

 صونايع  صاحبان اختيار در( سلولزي)چوب با مرتبط صنايع اوليه مواد واردات و چوب زراعت توسعه جهت را الزم تسهيالت است مكلف دولت -تبصره

 .دهد قرار آنان قرارداد طر  كشاورزان و

 5- ،راهبردها و اقدامات اجرایی هدف 

 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف1فرم شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان حفاظت محیط زیست 

 عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه: سازمان حفاظت محیط زیست

 سیاست ها و اقدامات اجرایی الزام ها و راهبردها هدف ها و سیاست های کلی ردیف
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۱ 
جلوگيري از تخريب و آلودگی 

 محيط زيست
اي و كاه، انتشار گازهاي گلخانه

 هاآالينده

 هوا و تغييرات اقليمیهاي پاي،، نظارت و ارزيابی آالينده

 هاي سبز و استقرار مديريت سبزحمايت از توسعه فناوري

 شناسايی و پاي، عوامل آالينده آب و خاك

ارزيابی اثرات محيطی طرح ها و پروژه هاي بزرگ توليدي 
 و توسعه اي كشور

 



 

 6- ایهای سرمایهای و اعتبارات تملک داراییهای عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه 

 ای و قیمت تمام شده بر حسب برنامه و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینه(: برآورد سنجه9فرم شماره )
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 ارقام به میلیون ریال 

شماره طبقه 

 بندی برنامه

عنوان برنامه / 

 فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد)هزینه ی تمام شده( اعتبار هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

26 

عملکرد 

شش 

 23ماهه 

پیش 

بینی 

 23سال 

برآورد 

سال 

1028 

عملکرد 

26 

عملکرد 

شش 

 23ماهه 

پیش 

بینی سال 

23 

برآورد 

سال 

1028 

عملکرد 

26 

عملکرد 

شش 

 23ماهه 

پیش 

بینی 

 23سال 

برآورد سال 

1028 

1 9 0 4 5 6 3 8 2 13 11 19 10 14 15 

۱1۱9۱۱۱۱۱۱ 
برنامه پاي، و مديريت 

 آالينده ها
 ۱6833225 78397 78315 5۱385 27۱،276 71،322 12،677 7۱،۱3۱ ۱6۱۱ 356 511 ۱،1۱۱ گزارش

۱1۱9۱۱۱۱۱۱ 
ارزيابی و پاي، اثرات توسعه 
 و توليد بر محيط زيست

 ۱235۱2193۱2 57325 57392 5۱3۱7 5،۱26 ۱9،۱۱2 3،8۱2 ۱6،۱3۱ 1۱۱ 223 ۱7۱ 9۱5 گزارش

۱1۱9۱۱۱۱۱2 
پاي، عوامل آالينده 
 هوا  وتغييرات اقليم

 5۱۱3652۱793 ۱66362 ۱67355 ۱96 ۱۱5،۱5۱ 2۱،335 ۱5،75۱ 27،2۱۱ 29۱ ۱26 31 2۱۱ نمونه

۱1۱9۱۱۱۱۱9 

راهبري و اجراي  برنامه هاي 
پاي، پارامترهاي فيزيكی، 
شيميايی، بيولوژيكی و آلودگی 

 هاي منابع زيستی

 95535555556 ۱82352 ۱813۱9 ۱55 8۱،۱۱۱ 22،8۱5 ۱7،۱25 27،3۱۱ 225 ۱25 39 ۱8۱ نمونه

 
اجراي قانون هواي پاك و مقابله 

 با منابع آلوده كننده هوا

تن در 
 سال

- - 2،۱۱۱ 1۱۱۱ - - ۱1،1۱۱ ۱ - - 732 ۱ 

 

كمت به صندوق ملی 
محيط زيست در اجراي 
 قانون هواي پاك

 7۱۱۱۱ 9،6۱۱3۱۱ - - 7۱،۱۱۱ 9،6۱۱ - - ۱ ۱ - - صندوق

 
  



 

 

 ای )بر حسب برنامه(های سرمایههای عملکرد، اعتبارات تملک دارایی(: برآورد سنجه0فرم شماره )

 143333شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی :  عنوان دستگاه اجرایی اصلی : سازمان حفاظت محیط زیست

 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه :  عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : 

 «ارقام به ميليون ريال»

عنوان 

 برنامه/فعالیت
 شماره طبقه بندی

سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

1026 

عملکرد 

شش ماهه 

1023 

پیش 

بینی 

1023 

1028 
عملکرد 

1026 

1023 1028 

پیش بینی 

 برنامه 

پیش بینی 

 الیحه
 مصوب

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

 الیحه

1 3 9 0 4 5 6 3 8 2 13 11 19 10 

۱1۱9۱۱۱۱۱۱ 
برنامه پاي، و مديريت 

 آالينده ها
  1۱5۱۱۱ 1۱5۱۱۱ 185۱۱۱ 185۱۱۱ ۱79۱۱۱ 5 5 9 ۱ 5 گزارش

۱1۱9۱۱۱۱۱۱ 
ايجاد سيستم كنترل و 
 پاي، آلودگی هوا

  2۱۱۱۱۱ 2۱۱۱۱۱ 22۱۱۱۱ 22۱۱۱۱ 9۱۱۱۱ 2۱ 2۱ ۱6 1 1 شهر

۱1۱9۱۱۱۱۱2 
بررسی و حفاظت محيط 

 زيست انسانی
  1۱۱۱۱ 1۱۱۱۱ 15۱۱۱ 15۱۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ پروژه

۱1۱9۱۱۱۱۱9 
پاي، فراگير محيط 

 زيست
  85۱۱۱ 85۱۱۱ 85۱۱۱ 85۱۱۱ 2۱۱۱۱ 2 2 2 ۱ ۱ پروژه

۱1۱9۱۱۱۱۱1 
تعميرات اساسی و تامين 
 تجهيزات و ماشين آالت

  68۱۱۱ 68۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سازمان

۱1۱9۱۱۱۱۱6 

  مطالعات جامع مديريت
مقابله باريزگردها وپديده 

 گردوغبار

قرارداد 
 مطالعاتی

8 8 ۱2 ۱2 ۱2 2۱۱۱ 25۱۱۱ 25۱۱۱ 22۱۱۱ 22۱۱۱  

 





 

 

 

 

  

 فصل بیست و دوم

 حفاظت از

 های زیستیگونه
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 8- مقدمه 

در خالل دو سده گذشته خصوصا نيم قرن اخير ، فعاليتهاي انسان در كره زمين از چنان ابعادي برخوردار شده است كه آثار و پيامدهاي 

ليونها فعاليتهاي انسان بيش از پيش بقاي او و ساير زيستمندان را در معرض انواع تهديدها قرارداده و بسياري از نظامهاي طبيعي را كه حاصل مي

و  سال تکامل مي باشند را در معرض انواع مخاطرات قرار داه است. فروافت ذخاير آبزيان، نابودي جنگل ها، فرسايش شديد خاك، تخريب جنگلها

هاي مراتع، گسترش بيابانها، افزايش ميزان گاز كربنيك جو و افزايش درجه حرارت زمين، افت سفره هاي آب زير زميني، ، آلودگي شديد هوا و آب

اهم سطحي و زيرزميني و غيره بحرانهايي هستند كه با ابعاد مختلف در سطوح محلي ، منطقه اي و بين المللي با شدت و ضعف هايي تمامي جوامع 

 از توسعه يافته و در حال توسعه را تحت تأثير قرارداد و به عنوان مهمترين موضوع و معضل جهاني  در هزاره سوم مطرح شده است.

به اين ترتيب با فراگير شدن ابعاد معضالت زيست محيطي در سطح جهان ، موضوع تخريب  محيط زيست و دامنه و گستره تاثير آن  بر تمامي 

عث شده است تا حفاظت از محيط زيست در كانون توجهات جامعه جهاني قرار گيرد  . بر گزاري نشست هاي متعدد خصوصا كنفرانس زيستمندان با

سازمان ملل متحد در خصوص محيط زيست انساني در استکهلم سوئد و كنفرانس ريودوژانيرو در خصوص محيط زيست و توسعه موسوم  2791سال 

،  امضاي تعداد بسياري زيادي از معاهدات و تفاهم نامه هاي منطقه  1001و كنفرانس ژوهانسبورگ در سال  2771سال به كنفرانس سران زمين در 

 اي و بين الملي جهت حفاظت از محيط زيست در چند دهه اخير  بخوبي مويد جهاني شدن موضوع محيط زيست در سطح جهان است .

در قالب  00حيط زيست، رويکردي نويني از توسعه و بازتعريف آن را مي طلبيد كه  در اواخر دهه به اين ترتيب پرداختن به چالش هاي فزاينده م

در رويکرد توسعه پايدار ، انسان و محيط زيست در كانون توجهات قرار داشته و رشد اقتصادي نه به عنوان يك هدف،  توسعه پايدار مطرح گرديد.

هاي نسل هاي آينده را به موازات نسل هاي حاضر مورد توجه قرارداده و نظامهاي زيستي را كه  بلکه به منزله يك وسيله قلمداد شده و فرصت

انه حيات انسان و ساير زيستمندان به موجوديت آنها وابسته است را مورد حمايت قرار دهد. اين رويکرد از توسعه كه در حال حاضر به عنوان يگ

ركت و تشريك مساعي كليه جوامع و در سايه جهاني شدن قابل تحقق است . چنين انگاره اي از رهيافت توسعه محسوب شده و تنها در سايه مشا

 توسعه خواهان برقراري تعادل هر چه بيشتر بين فعاليت هاي انسان و ظرفيت هاي قابل تحمل محيط زيست است. 

يکي از چالش هاي اساسي در كشور مطرح موضوع تخريب محيط زيست و تبعات سوء حاصل از آن مدت هاي مديدي است كه به عنوان 

برداري حداكثر از منابع صورت ها بيشتر بر مبناي توسعه اقتصادي و بهرهها و برنامهقرن اخير در ايران، تدوين سياست است حاصل در خالل نيم

خريب و سير قهقرايي منابع زيست هايي تگرفته و كمتر به حفظ منابع پايه و مالحظات زيست محيطي توجه شده است. نتيجه چنين سياست

ها و مراتع، فرسايش خاك، آلودگي آبهاي محيطي را به همراه داشته و آثار  و پيامدهاي منفي آن بصورت كاهش منابع آب، تخريب جنگل

 ،زيست محيطيسطحي و زيرزميني، كاهش تنوع زيستي و ... هويدا شده است. به موازات تحوالت جمعيتي و صنعتي كشور و گسترش معضالت 

سوي كارگزاران و مسئولين مطرح گرديد كه باز تاب آن را مي توان در برنامه هاي از موضوع حفاظت از محيط زيست  به عنوان يك ضرورت 

توسعه كشور خصوصا برنامه هاي سوم، چهارم  و پنجم توسعه در قالب مواد قانوني و مصوبات گوناگون مي توان مشاهده نمود . هر چند طي 

الهاي گذشته اقدامات نسبتا مطلوبي در راستاي حفاظت از محيط زيست در كشور صورت گرفته است ، ليکن به دليل ابعاد و گستره معضالت س

زيست محيطي  هنوز به عنوان يکي از چالش هاي اساسي در كشور مطرح بوده و تا رسيدن به وضعيت مطلوب راه پر فراز و نشيبي را فراروي 

بق ماده دو قانون برنامه ششم توسعه محيط زيست بعنوان موضوع خاص و راهبردي برنامه تعيين گرديده كه اين مهم به عنوان مطاخود دارد .

دوازدهم لحاظ گرديده و ايجاد بسترهاي الزم براي پايدار سازي محيط زيست يك اولويت جدي  دولت بنيادين گيري هاي جهت يکي از اصول و

ضعيت اسناد باالدستي نظير سياست هاي كلي نظام در حوزه محيط زيست، احکام برنامه ششم و  احکام دائمي و قلمداد شده است .بررسي و

 قوانين موجود مويد اين مهم است كه با بروز بحران در عرصه هاي محيط زيست ، آب و انرژي و گسترش پديده هاي آالينده و مخرب نظير گرد

م وظايف و مسئووليت هاي سازمان حفاظت محيط زيست بعنوان متولي اصلي تحقق اهداف اصل و غبار، تغييرات اقليمي و خشکسالي حج

 پنجاهم قانون اساسي افزايش كمي و كيفي داشته است.



 کل کشور  8931های اجرایی بودجه سال مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاه 22

 در صورتي كه و است، اكولوژيك توازن ميزان احياي و زيست محيط با ما رفتار چگونگي گرو در ايرانيان آينده دولت دوازدهم سرنوشت باور به

اعتدال  دولت اينرو، از. بيانجامند نيز ملي امنيت تهديد به توانند مي نشود، احيا كشور اكولوژيك توازن و مديريت نشده محيطي زيست بحرانهاي

  .داد خواهد گسترش كشور زيستي محيط توازن احياي محور بر را خود اجتماعي توسعه برنامه

 رويکرد كه شده بنا باور بر اين عميقاً بلکه نيست، ثروت خلق و توسعه اي فرايندهاي برابر در زيست محيط مانع سازي معناي به رويکرد اين

 زيست محيط وضعيت بهبود حال عين در و منابع طبيعي با بهره وري بيشتر از استفاده ثروت، خلق و توسعه براي اي زمينه تواند مي سبز اقتصاد

 .است رويکرد اين زيست، ويژگي محيط و اقتصاد مؤثر و سازنده تعامل. باشد

بر اين اساس گزارش حاضر كه بر پايه اسناد باالدستي تنظيم گرديده به بيان مهمترين اولويت هاي كاري حوزه محيط زيست مبتني بر چارچوب 

 ردازد.ها و راهبردهاي قانون برنامه ششم توسعه، قانون دائمي احکام برنامه هاي توسعه، اولويت هاي دولت دوازدهم مي پ

 4- وضعیت فصل در اسناد فرادستی 

 4-8- هاشرح وظایف و مأموریت 

 اند از:زيست عبارتزيست بر طبق قوانين شکار و صيد و حفاظت و بهسازي محيطوظايف سازمان حفاظت محيط

 حفاظت، بهبود و بهسازي محيط زيست. -

 پيشگيري و ممانعت از هرگونه آلودگي. -

 مخرب برهم زننده تعادل زيستي.پيشگيري و ممانعت از اقدامات  -

 اثر ملي و منطقه حفاظت شده. –پناهگاه حيات وحش  –تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي  -

 انجام مطالعات الزم در زمينه حفاظت و بهبود محيط زيست. -

 تدوين ضوابط و استانداردهاي حفاظت و جلوگيري از آلودگي منابع زيستي. -

 شي در زمينه حفاظت و بهسازي محيط زيست.هاي آموزتهيه و اجراي برنامه -

 ها و ممنوعيت شکار و صيد گونه ها.اجراي قانون شکار و صيد و برقراري محدوديت -

 حفظ و نگهداري شکارگاه ها و فضاهاي حياتي جانوران وحشي و حمايت از آن ها. -

 موزه هاي تاريخ طبيعي. حداث و ادارها -

 4-4- مقاومتیهای  اقتصاد اهداف و سیاست 

هايي نظير هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي بطور مستقيم حکم يا سياستي به موضوع محيط زيست اشاره ندارد، ليکن دستيابي به مقولهدر سياست

باشد. ضمن اينکه در مصوبه شوراي اقتصاد بر داشتن محيط زيستي سالم و پاك ميسر نمي( آن، بدون 9مندرج در بند ) و درمان امنيت غذا تأمين

 است.برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه به عنوان يکي از اهداف مهم امنيت غذايي تاكيد شدهموضوع حفاظت و بهره

است و بر نکاتي مانند ايجاد نظام يکپارچه ملّي الغ شدهاب 2971بند در آبان ماه  21هاي كلي محيط زيست است كه در موضوع ديگر سياست

محيط زيست، مقابله با تهديدات زيستي، گسترش اقتصاد سبز، تعادل بخشي و  انگاري تخريب محيط زيست، تقويت ديپلماسيمحيط زيست، جرم

 هاي زيرزميني و نظاير آن تاكيد دارد.حفاظت كيفي آب

 4-9- های کلی محیط زیستسیاست 

مديريت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حياتي )ازقبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي( مبتني بر توان و پايداري زيست بوم به ويژه با  -2

 افزايش ظرفيت ها و توانمندي هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويکرد مشاركت مردمي.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
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 ايجاد نظام يکپارچه ملي محيط زيست -1

 زيستي به منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت عدالت و حقوق بين نسلياصالح شرايط  -9

پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي هاي غير مجاز و جرم انگاري تخريب محيط زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده كنندگان و  -1

 خسارت تخريب كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران

 پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آالينده هوا، آب، خاك، آلودگي هاي صوتي، امواج و اشعه هاي مخرب و تغييرات نامساعد اقليم و الزام -1

 هاي توسعه و آمايش سرزمينبه رعايت استانداردها و شاخص هاي زيست محيطي در قوانين و مقررات، برنامه

ر و حفاظت، احياء، بهسازي و توسعه منابع طبيعي تجديد پذير )مانند دريا، درياچه، رودخانه، مخزن سدها، تاالب، تهيه اطلس زيست بوم كشو -6

برداري از اين منابع متناسب با توان آبخوان زيرزميني، جنگل، خاك، مرتع و تنوع زيستي به ويژه حيات وحش( و اعمال محدوديت قانونمند در بهره

تحمل و توان بازسازي( آنها بر اساس معيارها و شاخص هاي پايداري، مديريت اكوسيستم هاي حساس و ارزشمند )از قبيل  اكولوژيك )ظرفيت قابل

 پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي( و حفاظت از منابع ژنتيك و ارتقاء آن ها تا سطح استاندارد هاي بين المللي

محيطي نظير بيابان زايي، گرد و غبار به ويژه ريزگردها، خشکسالي و عوامل سرايت دهنده  مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست -9

 ميکروبي و راديواكتيو و توسعه آينده نگري و شناخت پديده هاي نوظهور زيست محيطي و مديريت آن

 گسترش اقتصاد سبز با تاكيد بر: -0

كشاورزي سالم و ارگانيك و مديريت پسماندها و پساب ها با بهره گيري از صنعت كم كربن، استفاده از انرژي هاي پاك، محصوالت  -0-2

 ظرفيت ها و توانمندي هاي اقتصادي، اجتماعي، طبيعي و زيست محيطي

اصالح الگوي توليد در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهينه سازي الگوي مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژي به ويژه ترويج  -0-1

 د سوختي سازگار با محيط زيستموا

 توسعه حمل و نقل عمومي سبز و غيرفسيلي از جمله برقي و افزايش حمل و نقل همگاني به ويژه در كالن شهرها -0-9

برداري از تعادل بخشي و حفاظت كيفي آب هاي زيرزميني از طريق اجراي عمليات آبخيزداري، آبخوان داري، مديريت عوامل كاهش بهره -7

 اي زيرزميني و تنخير و كنترل ورود آالينده هاآب ه

هاي زيست محيطي )تخريب، آلودگي و احياء( در استقرار نظام حسابرسي زيست محيطي در كشور با لحاظ ارزش ها و هزينه -20

 هاي مليحساب

 مناسب از جمله عوارض و ماليات سبز حمايت و تشويق سرمايه گذاري ها و فناوري هاي سازگار با محيط زيست با استفاده از ابزارهاي -22

تدوين منشور اخالق و محيط زيست و ترويج و نهادينه سازي فرهنگ و اخالق زيست محيطي مبتني بر ارزش ها و الگوهاي سازنده  -21

 اسالمي -ايراني

نده بومي در زمينه  حفظ تعادل زيست ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمي و بهره مندي از فناوري هاي نوآورانه زيست محيطي و تجارب ساز -29

 بوم ها و پيشگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست

گسترش سطح آگاهي، دانش و بينش زيست محيطي جامعه و تقويت فرهنگ و معارف ديني مشاركت و مسئوليت پذيري اجتماعي به ويژه  -21

 اقشار جامعهامر به معروف و نهي از منکر براي حفظ محيط زيست در تمام سطوح و 

 تقويت ديپلماسي محيط زيست با: -21

 تالش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقه اي براي مقابله با گرد و غبار و آلودگي هاي آبي -21-2

 توسعه مناسبات و جلب مشاركت و همکاري هاي هدفمند و تاثيرگذار دو جانبه، چندجانبه، منطقه اي و بين المللي در زمينه -21-1

 زيستمحيط 

بهره گيري مؤثر از فرصت ها و مشوق هاي بين المللي در حركت به سوي اقتصاد كم كربن و تسهيل انتقال و توسعه فناوري ها و  -21-9

 نوآوري هاي مرتبط
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 4-2- های اجراییپروگرام 

 ييبسته اجرا ست،يز طيدر حوزه امور مح ششمها و قانون برنامه پنجساله انداز، سياستكردن اهداف مندرج در سند چشم ييمنظور اجرا به

 باشد:مي ريبه شرح ز يئل محورامس کرديبا رو ستيزطيسازمان حفاظت مح

 هاكاهش انتشار آاليندهـ 2

 جلوگيري از تخريب محيط زيست و منابع طبيعي -1

 حفاظت و احياي تنوع زيستي كشور -9

 حکمراني مطلوب محيط زيستي -1

 9- ص های کلیدیعملکرد متغیرها و شاخ 

ها و مناطق طبيعي جزء وظايف اصلي سازمان در اجراي قانون شکار و صيد و قانون حفاظت و بهسازي از محيط زيست موضوع حفاظت از زيستگاه

باشد، اثر طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده ميهاي ملي، بندي شامل پاركگردد. اين مناطق كه بر طبق تقسيممحسوب مي

هايي نظير عدم باشد. بر اين اساس وجود خالءاي ميبرداري از آن داراي اهميت ويژهوسعتي بالغ بر هزار هکتار دارد كه حفاظت، احيا و نحوه بهره

هي و تفضيلي هاي توجيهاي خسارت ديده  و حساس، عدم تکميل فرايند تدوين و اجراي طرحگاهها و زيستبوماجراي كامل برنامه احياء زيست

هاي كشور، بوممناطق تحت مديريت، عدم اجراي برنامه ارزيابي توان اكولوژيك و آمايش سرزمين، عدم تکميل و تقويت شبکه حفاظت از زيست

عدم كنترل اثر مخاطرات زيستي و عدم تکميل فرآيند ارزشگذاري اقتصادي منابع محيط زيستي سبب افزايش بحران در اين مناطق شده كه 

هاي توجيهي و هاي خسارت ديده  و حساس، تدوين و اجراي طرحها و زيستگاهبومبايست در برنامه ششم با رويکرد شناسايي و احيا زيستيم

هاي كشور، بومتفضيلي مناطق تحت مديريت، اجراي برنامه ارزيابي توان اكولوژيك و آمايش سرزمين، تکميل و تقويت شبکه حفاظت از زيست

هاي حفاظتي و تکميل آن براي استقرار نظام مديريت ساختمخاطرات طبيعي و ارزشگذاري اقتصادي منابع محيط زيستي به ايجاد زير كنترل اثر

  برداري خردمندانه اقدام نمود. بومي و انجام فرآيندهاي حفاظت، احياء، پايش و بهرهزيست

 9-8- های جانوری و گیاهی گونه 

اي بسيار ارزشمندي است و بر اساس آخرين بررسي و گزارشات كارشناسان جغرافيايي و اقليمي خود داراي تنوع گونهكشور ايران به خاطر تنوع 

كنند. هاي داخلي ايران زيست ميهاي خشکي و آبگونه جانوري اعم از پستاندار، پرنده، خزنده و دوزيست در اكوسيستم 2292محيط زيست حدود 

گونه و دوزيستان  101گونه، خزندگان شامل  200هاي داخلي ايران شامل گونه، ماهيان آب 112نه، پرندگان شامل گو 271رده پستانداران شامل 

هاي گونه از تمامي رده 00حدود  1029داران در ايران در سال هاي مختلف مهرهگونه است كه بر طبق آخرين وضعيت حفاظتي گونه 10شامل 

درصد از  27هاي جانوري ايران در فهرست منتشر شده سرخ قرار دارد و از ديدگاه حفاظت ملي از كل گونهجانوري، يعني نزديك به هفت درصد 

هاي حمايت شده و حفاظت شده محسوب شده و درصد بااليي درصد از خزندگان موجود در ايران جز گونه 1درصد از پستانداران و  6هاي پرنده، گونه

بيني ها در ايران موجود است، لذا پيشهستند. با توجه به اينکه اطالعات اندكي از وضعيت حفاظتي گونه از پستانداران در معرض خطر انقراض

هاي به عمل آمده در حوزه فلور ايران نشان هايي كه نياز به حمايت دارند، بيشتر باشد و بررسيهاي درخطر انقراض و گونهشود شمار گونهمي

پذير و در گونه درختي ايران در طبقه آسيب 9اي و اي يا بوتهگونه درختچه 17درصد يکساله هستند.  1ذير پهاي آسيبدهد كه از كل گونهمي

هاي علفي غني بوده كه اين گروه نسبت به ساير اشکال گيرند. بنابراين فلور انحصاري ايران از نظر شکل زيستي از چند سالهمعرض انقراض قرار مي

هايي نظير عدم تدوين و توان در وجود خالءهاي آن را ميگيرد كه ريشهپذير و در معرض انقراض قرار ميطبقات آسيبزيستي به نسبت باالتري در 

وحش و... جستجو  هاي حياتهاي در معرض خطر و در حال انقراض، عدم تدوين و اجراي برنامه كنترل بيمارياجراي برنامه حفاظت و احيا از گونه

اي از فاكتورهاي طبيعي و انساني نظير گسترش اراضي شهري، كشاورزي و صنعتي به موارد گسترش عوامل فشار نظير مجموعهنمود. عالوه بر اين 



 24  زیستیهای وم: حفاظت از گونهد و بیست فصل محیط زیست /: امورپنجم بخش .../و یاجتماع ،یاقتصاد یقسمت دوم: مبان

هاي تنوع و اندميسم در هاي شيميايي به محيط زيست، عدم اجراي صحيح قوانين زيست محيطي، عدم رعايت كانونتبع آن نفوذ گسترده آلودگي

هاي عدم مشاركت مردم محلي در منافع طبيعت و مناطق محيط زيست و منابع طبيعي، بي توجهي به ارزش زيستگاهانتخاب مناطق حفاظت شده، 

ترين اجزاء تنوع زيستي و پايداري هاي گياهي به عنوان كليديهاي جانوري و نيز گونهحفاظت شده، عدم وجود مديريت يکپارچه در زمينه گونه

بان و نيز كمبود ها و با سازمان حفاظت محيط زيست در امر مديريت محيط زيست، كمبود نيروهاي محيطازمانها، عدم همکاري ساير ساكوسيستم

ساخت منفي زيست محيطي چون خشکسالي و تغييرات اقليم سبب روز در بين اين نيروها به همراه تغييرات طبيعي و انساندانش تنوع زيستي به

هاي در هايي نظير تدوين و اجراي برنامه حفاظت و احيا گونهست كه بر اين اساس الزم است با اجراي برنامهزوال شديد تنوع زيستي در كشور شده ا

هاي هاي حيات وحش، تکميل مطالعات مرتبط با شناسايي سيستماتيك گونهمعرض خطر و در حال انقراض، تدوين و اجراي برنامه كنترل بيماري

 لي كنترل و احيا گردد. گياهي و جانوري و... اين روند نزو

 وضعیت گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض (8 جدول

 واحد عنوان شاخص رديف
 وضعيت  شاخص

70 72 71 79 71 71 76 

2 
درصد گونه هاي جانوري در 

 معرض خطر انقراض
 7200 6269 1269 1211 9266 9211 9211 درصد

1 
درصد گونه هاي گياهي در 

 انقراضمعرض خطر 
 0211 0211 0211 0211 0211 0211 0211 درصد

 

 9-4-   سواحل و دریاها 

كيلومتر خط ساحلي درياي در خزر برخوردار است. ارزش اقتصادي  010كيلومتر خط ساحلي در خليج فارس و درياي عمان و  1700كشور ما از 

برداري از اين منابع شده است؛ اما اقدامات زيست محيطي اين دو حوزه متناسب با بهرههاي جديد منجر به افزايش باالي اين مناطق در كنار فناوري

 برداري از اين منابع نبوده است.افزايش بهره

 در حوزه خليج فارس با توجه به كاهش نزوالت جوي سالهاي اخير در منطقه و احداث سدهاي فراوان ورودي آب به خليج فارس بسيار كاهش يافته

ها چنين شرايطي توازني بين ورود آب به خليج فارس و تبخير آب از سطح آن وجود ندارد. لذا با توجه به منابع نفتي و تردد باالي نفتکش است و در

برابر بيشتر از ظرفيت طبيعي خود آلودگي دارد. در حوضه درياي خزر عالوه بر كاهش ورودي آب به اين  19و فعاليت شديد صنايع، خليج فارس 

 21درصد است و سه پنجم اين  21ها كننده است. سهم ايران در ايجاد آاليندهها بسيار نگران، به دليل سيستم بسته درياي خزر تجمع آاليندهحوزه

ه هاي ناشي از صنايع مربوط به كشورهاي روسيه و آذربايجان است كه با توجدرصد مربوط به پساب شهري و روستايي است. در مقابل بيشتر آلودگي

نمايد. به صورت چکيده مهمترين مشکالت سواحل جنوبي هاي آبي در درياي خزر، سواحل كشور ما بيشترين آسيب را دريافت ميبه وضعيت جريان

هاي هاي نوار ساحلي، افزايش ميزان استفاده در قالب فعاليتدرياي خزر و سواحل خليج فارس و درياي عمان شامل: افزايش جمعيت در سکونتگاه

هاي صنعتي، شکار و صيد غيرمجاز پرندگان و آبزيان، ميزان باالي استفاده از سموم كشاورزي، گسترش نامطلوب ردشگري ساحلي و فعاليتگ

فاضالب شهري و روستايي و كيفيت پايين سيستم تصفيه فاضالب، عدم وجود مديريت يکپارچه بر پسماندهاي شهري و بيمارستاني و همچنين در 

هاي اكتشاف و ها، افزايش روزافزون فعاليتها، تغيير كاربري زمينرويه شن و ماسه از ساحل دريا و رودخانهاورزي، برداشت بيخصوص زهاب كش

بايست در برنامه هاي غير بومي مهاجم است كه ميها و ورود گونهاستخراج نفت و گاز و صنايع وابسته به آن، كاهش تنوع زيستي و تخريب زيستگاه

 هاي موجود را مرتفع نمود.عه با استقرار ابزارهاي اجراي برنامه ملي حفاظت از سواحل و درياها بخشي از خالءششم توس
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 دریایی  –مساحت مناطق حفاظت شده ساحلی وضعیت  (4 جدول

 واحد عنوان شاخص رديف
 وضعيت  شاخص

70 72 71 79 71 71 76 

2 
نسبت مساحت مناطق حفاظت شده 

 دريايي –ساحلي 
 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 درصد

 

 9-9-  ها ها و دریاچهتاالب 

شناسي دوران سوم هاي فراوان، وجود دو درياي وسيع در شمال و جنوب كشور و گسترش وسيع تشکيالت زمينوجود تنوع اقليمي، پستي و بلندي

هاي كوهستاني و هاي مرجاني گرفته تا درياچههاي مانگرو و صخرهها از جنگلتاالبكه اغلب شور هستند، باعث شده كه انواع مختلفي از 

تاالب  99ها تاكنون المللي شناسايي شده است كه از بين آنتاالب با اهميت بين 01هاي شور كويري در آن شکل بگيرند. در اين ميان بيش از دشت

 اند.كنوانسيون رامسر معرفي شده و مشمول مقررات اين كنوانسيون گرديده هکتار، به 2102219عنوان، با مساحت كل  11در قالب 

هاي هايي نظير احداث سازهباشند. وجود چالشهاي كشور در حال خشك شدن ميها و درياچهدر حال حاضر با روند فزاينده و رو به رشد، تاالب

بنايي بزرگ اي و زيرهاي توسعهها، اجراي طرحاالدست، عدم رعايت حقابه تاالبها از منابع آب بآبي در باالدست سدها، كاهش آب ورودي به تاالب

هاي بيولوژيکي، شيميايي و فيزيکي گسيل شده از مزارع سازي، پتروشيمي، پااليشگاه، فرودگاه، خطوط انتقال نيرو و غيره، ورود انواع آاليندهمثل راه

رويه و برداشت علوفه و ساير محصوالت تاالبي ايش خاك باالدست، شکار و صيد غير مجاز و بيكشاورزي، شهرها و صنايع و رسوبات ناشي از فرس

پذيري تاالب، تغيير كاربري اراضي تاالبي براي امور كشاورزي و غيره بعنوان عوامل تهديدكننده و فشار نقش بسزايي در بيش از حد توان تجديد

ها ها، تامين حقابه تاالبهاي داخلي كشور با اولويت رامسر سايتها و درياچههاي مديريت تاالبن طرحتشديد اين روند دارند كه انتظار است با تدوي

ها ها اين زيست بومها و درياچهها و استقرار سيستم پايش تاالبهاي كشور و نظارت بر كيفيت و كميت آن و اجراي طرح مديريت تاالبو درياچه

 احيا و تجديد حيات گردند. 

 9-2-  ها و مراتعجنگل 

داري كشور، مساحت پوشش جنگلي كشور در حال حاضر حدود ها، مراتع و آبخيزبر اساس آخرين آمار و اطالعات اعالم شده از سوي سازمان جنگل

 شود.درصد مساحت كشور را شامل مي  026ميليون هکتار اعالم شده است كه اين سطح حدود  2121

ها آمار دقيقي وجود ندارد، با اين وجود هاي كمي و كيفي و همچنين تخريب آنهاي ايران از نظر بررسياگر چه در مورد مساحت دقيق جنگل 

رد ها در موهاي كشور را نمايان سازند. طبق اولين برآوردهاي فراوان، روند تخريب و انهدام جنگلتواند، عليرغم كاستيهاي موجود نيز ميآمار

ميليون هکتار  2721هاي ايران در سال ياد شده خورشيدي توسط مهندس كريم ساعي، مساحت جنگل 2912هاي ايران در سال مساحت جنگل

دفتر فني  2919ميليون هکتار عنوان كرد. در سال  2029هاي ايران را در دومين برآورد خود سطح جنگل 2917اعالم شد. كريم ساعي در سال 

ميليون هکتار اعالم كرد. به اين ترتيب، در خالل پنج دهه گذشته سطح  20هاي كشور را طبيعي ايران آمار رسمي مساحت جنگل مهندسي منابع

ميليون  0/2ميليون هکتار به  1/9هاي شمال كشور نيز از حدود ميليون هکتار و سطح جنگل 1/21ميليون هکتار به  20هاي كشور از حدود جنگل

 است. هکتار كاهش يافته

 91/22هاي ايران ( و همچنين تعريف آن از جنگل، مساحت جنگلFAOالبته بايد خاطر نشان كرد بر اساس برآورد سازمان خواربار كشاورزي )

درصد تنزل خواهد كرد. بر اين اساس سرانه  620ميليون هکتار اعالم شده است كه در اين صورت درصد سطح جنگل نسبت به مساحت كل كشور 

مساحت  1هکتار جهاني است. جدول  026هکتار بدست خواهد آمد كه اين رقم بسيار كمتر از متوسط  02210ر ايران براي هر نفر حدود جنگل د

 دهد.هاي ايران را بر اساس آخرين اطالعات به تفکيك نوع جنگل نشان ميجنگل
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 های ایران )هکتار(مساحت جنگل( 9جدول 

 درصد مساحت )هکتار( نوع جنگل

 2121 2900170 جنگل انبوه

 1121 9160921 جنگل نيمه انبوه

 1626 0200011 جنگل تنك

 021 11960 جنگل ماندابي

 626 719010 جنگل دست كاشت

 21927069 جمع
 

 2971ها، مراتع و آبخيزداري كشور، ماخذ: سازمان جنگل

هاي كشور آمار و اطالعات دقيقي در دسترس نيست ولي بر اساس آخرين هاي مجاز و غير مجاز از جنگلهر چند كه در مورد برداشت

هاي شمال كشور )شامل هيزم، زغال چوب و ساير هاي مجاز جنگلي از جنگلميزان توليد فرآورده 2972نامه انرژي در سال گزارش تراز

متر مکعب افزايش يافته است و  799990به حدود  2909متر مکعب بوده كه اين رقم در سال  000176معادل  2901ال هاي چوبي( در سفراورده

مترمکعب كاهش يافته  029112به حدود  2972طوري كه در سال ميزان اين شاخص داراي روندي كاهشي بوده به 2909-72هاي بين سال

كيلوگرم  بوده است كه  66190، ميزان برداشت غير مجاز زغال چوب در سال مزبور حدود 2972ل است. بر اساس گزارش تراز نامه انرژي در سا

كيلوگرم رسيده است كه  297100اي يافته و به حدود اين رقم افزايش قابل مالحظه 2972هاي منتهي به سال بتدريج با نزديك شدن به سال

معادل  1021، سرانه جنگل در ايران در سال 1021بر اساس گزارش بانك جهاني در سال توان بيان كرد حدود دو برابر افزايش يافته است. مي

قرار داشته است. در سال ياد شده  11كشور جهان، ايران در رتبه  261هکتار(  بوده كه در بين  02119هکتار )متوسط سرانه جهاني معادل  02219

هاي اول تا سوم و كشورهاي پاكستان، بنگالدش و هائيتي به ترتيب با کتار در رتبهه 2127و  27، 1726كشورهاي سورينام به ترتيب با سرانه 

 اند. هاي آخر قرار داشتهمتر مربع در رتبه 71و  00، 06

هاست. ها به مساحت خشکيگيرد، شاخص نسبت سهم جنگلها مورد استفاده قرار ميهايي كه براي تبيين وضعيت جنگليکي ديگر از شاخص

دهد. در حاليکه متوسط جهاني شاخص مساحت هاي بسياري زيادي را نشان ميين شاخص در بين كشورهاي مختلف منطقه و جهان تفاوتبررسي ا

درصد بوده است كه به  620اعالم شده است، اين شاخص در ايران معادل  1021درصد در سال  92ها در جهان معادل ها به مساحت خشکيجنگل

و  21، 9721كمتر از متوسط جهاني است. همچنين در بين كشورهاي منطقه، كشورهاي گرجستان، تركيه و لبنان به ترتيب با  ايميزان قابل مالحظه

هاي آخر قرار داشته اند. ضمنا اين درصد در رتبه 021و  022هاي اول تا سوم و كشورهاي عمان، مصر و كويت به ترتيب با صفر، درصد در رتبه 2921

تغييري نداشته و ثابت اعالم شده است. ليکن نسبت ياد شده در برخي از كشورها از جمله ارمنستان  1021الي  1000هاي طي سال نسبت در ايران

 كاهش يافته، اما در برخي از كشورها مانند قرقيزستان طي دوره ياد شده افزايش يافته است. 

كنند مراتع كشور هستند. اين منابع ظ و پايداري محيط زيست كشور ايفاء ميپذير كشور كه نقش اساسي در حفيکي ديگر از منابع مهم تجديد

( وسعت 2909قبل )سال  چندي تا كه است شده ارائه مختلفي ارقام كشور، مراتع وسعت نقش اساسي در حفظ منابع آب و خاك كشور دارند. براي

ميليون هکتار اعالم كرده است كه حدود  0129برآوردها وسعت مراتع كشور را حدود شده است، ليکن آخرين ميليون هکتار عنوان مي 70مراتع كشور 

درصد را مراتع  6621درصد نيمه متراكم و  1129درصد را مراتع متراكم،  021شود. از مجموع مراتع كشور حدود درصد مساحت كشور را شامل مي 11

 (.9دهند )جدول كم تراكم تشکيل مي
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 وسعت مراتع کشور به تفکیک نوع مرتع (2جدول

 درصد جمع كل شمال خارج از شمال نوع مرتع

 021 9291092 099092 6999110 متراكم

 1129 12111710 990697 106601922 نيمه متراكم

 6621 16210712 226019 16091070 كم تراكم 

 200 01916791 2671119 09011117 جمع 

 ها، مراتع و آبخيزداري، سازمان جنگل2900مراتع و آبخيزهاي ايران، ها، ماخذ: سيماي جنگل

 

ها و مراتع عمدي در جنگلهاي عمدي و غيرسوزيهاي اخير، افزايش شمار آتشها و مراتع در خالل ساليکي ديگر از عوامل تخريب جنگل

ها، مراتع و تحميل نموده است. بر اساس گزارش سازمان جنگل هاي اخيرهاي زيادي را بر اين منابع در سالكشور است كه اين مسئله خسارت

اين ميزان كاهش يافته و  2900ها و مراتع كشور گزارش شده است كه در سال سوزي در جنگلمورد آتش 2202، 2991داري كشور، در سال آبخيز

رسيده است  2907مورد در سال  9961ها افزايش يافته و به سوزي در جنگل، ميزان آتش2900رسيده است. اما از سال  2900مورد در سال  002به 

 كاهش يافته است. 2911اين رقم به  2970و در سال 

ها، مراتع و آبخيزداري كشور به مناطق روستايي رساني از سوي وزارت نفت و سازمان جنگل هاي گازآور شد، با توجه به سياستدر پايان بايد ياد

هاي طبيعي براي تامين سوخت، كاهش يافته است. به طوري كه به ترتيب از وند فشار از سوي جوامع روستايي بر عرصههاي گذشته، ردر خالل سال

هزار تن بوته رسيده است. اما با اجراي برنامه  900ميليون استرهيزم و  9هاي گذشته به حدود هزار تن بوته، در سال 600ميليون استرهيزم و  21

تن  600ميليون استرهيزم  و حدود  21مجدداً مصرف هيزم به حدود  2970هاي انرژي نفت و گاز  در سال افزايش قيمت حاملها و هدفمندي يارانه

 باشد.بوته افزايش يافته است كه ناشي از كسري درآمد جوامع محلي و افزايش قيمت نفت و گاز مي

شود. عالوه بر اين مراتع هاي نرمال در مراتع كشور توليد مير شرايط بارشميليون تن علوفه د 2029دهد كه ساالنه حدود آوردها نشان ميبر

شود. بر اساس ميليارد دالر در سال برآورد مي 1ها حدود اي از گياهان دارويي و صنعتي است كه ارزش بازاري آنكشور محل توليد طيف گسترده

ميليون واحد دامي آن  09ميليون واحد دامي است كه حدود  211كشور حدود  آخرين آمار معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي، جمعيت دامي

ميليون 6/11ماه يا  9ميليون واحد دامي را در مدت  99توانند خوراك حدود وابسته به مراتع كشور است. اين در حالي است كه اين مراتع تنها مي

شود و برداري ميبرابر بيش از ظرفيت مجاز از مراتع كشور بهره 1/1ضر حدود واحد دامي را در مدت يکسال تامين نمايند، درحاليکه در حال حا

برداري از مراتع وابسته است. به اين ترتيب عدم تعادل بين شمار دام و ظرفيت تحمل هزار خانوار روستايي و عشايري به بهره 726معيشت حدود 

 فرسايش شديد خاك در كشور شده است.  مراتع كشور باعث تخريب بسياري از مراتع كشور و به دنبال آن

باشد بروز تهدیداتی نظیر گاه زیستی دارای اهمیت بسزایی در کشور میبعنوان مثال در زیستگاه زاگرس که به عنوان یک ذخیره

رویه از منابع آب، شکار برداری بیبرداری ناپایدار از جنگل و مرتع، کشت زیراشکوب، کشاورزی ناپایدار، عدم تعادل دام و مرتع، بهرهبهره

ها سبب شده که عالوه بر خشک شدن گونه بلوط ها در حاشیه رودخانهپروری ناپایدار و تجمع پسماندها و پسابها، آبزیو صید گونه

ی در ترین سطح کیفها و منابع آب آن دچار تهدیدات جدی شده و جنگل و مرتع موجود دارای پایینمنحصر به فرد این منطقه، تاالب

 استانداردهای جهانی باشد.

 

 2 - احکام مربوط به محیط زیست در برنامه ششم توسعه 

 فرماندهي ستاد مصوبات همچنين و آنها با مرتبط( هايپروژه) طرحهاي است موظف دولت. است برنامه محوري مسائل زير موضوعات -4 ماده

 .نمايد اعمال ساالنه بودجه  در را الذكرذيل هايحوزه در صرفاً مقاومتي اقتصاد
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 زیستمحیط و آب مورد در راهبردي خاص موضوعات -الف

 نسبت به شهرستان هر در افزوده ارزش بر ماليات قانون( 90)ماده ( 2)تبصره  موضوع توليدي واحدهاي آاليندگيعوارض :4بند الف ماده  9جزء 

 كه صورتي در. گرددمي توزيع شهرستان همان( عشايري مناطق و دهياري فاقد روستاهاي براي) هافرمانداري و هادهياري ها،شهرداري بين جمعيت

 هايسياست براساس آلودگي عوارض كند، سرايت استان يك در شهرستان يك از بيش به( بيشتر و نفر پنجاه)توليدي بزرگ واحدهاي آلودگي

 و زيست محيط مديركل ربط،ذي هايشهرستان فرمانداران و استان سازمان رئيس از مركب ايكميته در تأثيرگذاري، نسبت به سازمان اعالمي

 .شودمي توزيع متأثر هايشهرستان بين استان مالياتي امور مديركل

 واحدهاي آلودگي عوارض كننده توزيع كميته اعضاي باشند، شده واقع استان چند يا دو در آلودگي از متأثر هايشهرستان كه صورتي در -تبصره

 كل ادارات نماينده و زيست محيط حفاظت سازمان نماينده ربط،ذي هاياستان سازمان رؤساي سازمان، نماينده از متشکل( بيشتر و نفر پنجاه) بزرگ

 كرد خواهند آلودگي عوارض توزيع به اقدام سازمان اعالمي هايسياست براساس مربوطه هاياستان مالياتي امور

 مورد هايزيرساخت تأمين و اسالمي شوراي مجلس تصويب به منوط جديد اقتصادي ويژه و صنعتي -تجاري آزاد منطقه هرگونه ايجاد :49 ماده

 آزاد مناطق اداره چگونگي قانون رعايت با امنيتي و نظامي محيطي،زيست تأييديه قبيل از نياز مورد مجوز أخذ توليدي، واحدهاي استقرار براي نياز

 .است پذيرامکان 1/7/2901 مصوب ايران اسالمي جمهوريي اقتصادي ويژه مناطق اداره و تشکيل قانون و 9/6/2991 مصوب صنعتي تجاري

 رعايت با و مستقل حقوقي شخصيت حفظ با اقتصادي ويژه و آزاد مناطق عالي شوراي دبيرخانه تشکيالت و ساختار اختيارات، وظايف، كليه -تبصره

 و صنعتي -تجاري آزاد مناطق حوزه با مرتبط قوانين اجراي مسؤول ربطذي وزير و منتقل دارائي و اقتصادي امور وزارت به مربوطه مقررات و ضوابط

 .بود خواهد اقتصادي ويژه

 :آورد عملبه زيستمحيط از حفاظت جهت را زير اقدامات است موظف دولت :91 ماده

 كليه بزرگ طرحهاي( EIA)محيطيزيست اثرات ارزيابي و ايتوسعه هايبرنامه و هاسياست در( SEA)زيستمحيط راهبردي ارزيابي بر نظارت -الف

 براساس صنعتي و تجاري آزاد مناطق جمله از سرزميني پهنه در غيردولتي عمومي نهادهاي تعاوني، و خصوصي بخشهاي و اجرائي دستگاههاي

 .زيستمحيط پايداري معيارهاي و ضوابط شاخصها،

 محلي جوامع و اجرائي دستگاههاي ساير مشاركت با كشور هايتاالب از مناسب برداريبهره و مديريت احياء، حفاظت، عمل برنامه اجراي -ب

 و بحراني هايتاالب( %10)درصدبيست حداقل برنامه، قانون اجراي پايان تا كه طوريبه رامسر كنوانسيون در شدهثبت هايتاالب با ارتباط در ويژهبه

 .گيرند قرار بهبود روند در تثبيت، و حفاظت ضمن و شوند احياء كشور تهديد معرض در

 هايبودجه قالب در زيستمحيط حوزه در ايران اسالمي جمهوري دولت الملليبين تعهدات اجراي جهت نياز مورد ريالي و ارزي اعتبارات تأمين -پ

 .باشدمي اساسي قانون( 211)پنجم و بيست و يکصد و( 99)هفتم و هفتاد اصول رعايت به منوط بند اين اجراي. سنواتي

 حقوقي و حقيقي اشخاص و دولتها با مشترك زيستيمحيط الملليبين( هايپروژه) طرحهاي در ايران اسالمي جمهوري دولت سهم تأمين -ت

. رامسر كنوانسيون به مربوط هايهزينه تأمين به كمك و داوطلبانه الملليبين هايگذاريسرمايه و كمکها جلب از حمايت و تشويق منظوربه خارجي

 .باشدمي اساسي قانون( 211)پنجم و بيست و يکصد و( 99)هفتم و هفتاد اصول رعايت به منوط بند اين اجراي

 ساالنه مديريت و هاتاالب حاشيه دشتهاي و جنگلها ها،رودخانه درياها، سواحل در ويژهبه پسماند مديريت جامع طرحهاي اجراي بر نظارت -ث

 مناسب روش با موجود پسماندهاي حجم از( %10)درصدبيست حداقل

 خصوص اين در هادهياري و هاشهرداري اقدامات بر روستاها و شهرها حريم محدوده در است موظف زيستمحيط حفاظت سازمان -تبصره

 .كند نظارت



 کل کشور  8931های اجرایی بودجه سال مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاه 44

 زيستمحيط حفاظت سازمان و آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مديريت تحت عرصه در حريق اطفاي و پيشگيري جامع طرح اجراي و تهيه -ج

 انتظامي و(  صلح زمان در)نظامي اجرائي، دستگاههاي همکاري با

 واحدهايي ساير و خدماتي و صنعتي شهركهاي و شهرها در فاضالب و پساب مديريت و بازچرخاني تصفيه، آوري،جمع تأسيسات اجراي و تکميل -چ

 تأسيسات خروجي پساب فروشپيش يا و فروش قرارداد عقد طريق از نمايندمي توليد ملي استانداردهاي از مجاز حد از بيش آاليندگي با فاضالب كه

 آتي توسعه طرحهاي يا و موجود

 .نمايد اقدام بند اين موارد به نسبت آنان با قرارداد عقد يا و خصوصي بخش گذارانسرمايه تشويق طريق از است مجاز دولت -تبصره

 هکتار هزار پانزده و هشتصد  سطح در جنگلها سازيغني و توسعه احياء، -ح

 هکتار ميليونده درسطح حداقل آبخوان و خاك از حفاظت و آبخيزداري عمليات اجراي -خ

 هکتار هزار چهل و يکصد و ميليونيك درسطح حداقل آن بحراني هايكانون وكنترل زداييبيابان -د

 رعايت با هکتار ميليون بيست حداقل كشاورزي اراضي و هکتار ميليون چهارده و يکصد حداقل طبيعيمنابع( كاداستر)حدنگاري هاينقشه تهيه -ذ

 (كاداستر)حدنگار قانون

 و محلي جوامع مشاركت با محيطيزيست چهارگانه مناطق و دولتي و ملي اراضي و مراتع جنگلها، از حفاظت( %200)صددرصد پوشش ارتقاي -ر

 (%20)درصدده حداقل ساالنه مراتع و دام بخشيتعادل همچنين و جنگلها پايداري منظوربه كشور مراتع و جنگلها از حفاظت ضريب ارتقاي

 و هاساختمان در آنها بازيافت و زائد جامد مواد كاهش كاغذ، و تجهيزات اوليه، مواد آب، انرژي، مصرف مديريت شامل سبز مديريت برنامه اجراي -ز

 مربوطه قوانين چهارچوب در غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات و اجرائي دستگاههاي كليه در نقليه، وسائط

 .رسدمي وزيران هيأت تصويببه زيست محيط حفاظت سازمان و نيرو وزارت مشترك پيشنهاد به بند اين اجرائي نامهآيين -تبصره

 هکتار يکصدهزار حداقل افزايش و هکتار ششصدهزار و ميليون نه حداقل ميزان به دارويي گياهان فرآوري و توسعه و مرتعي رويشگاههاي احياي -ژ

 .برسد هکتار( 1102000) هزارپنجاه و دويست به برنامه قانون اجراي پايان در كه نحويبه دارويي گياهان كشت زير سطح به

 قانون اين اجراي دوم سال از آن مؤثر و عملي اجراي و ششم برنامه قانون اجراي اول سال پايان تا حداكثر ريزگردها با مقابله جامع برنامه ارائه -س

 و بنزيني هايموتورسيکلت از( %20)درصدده ساالنه كردن خارج رده از جهت ساالنه بودجه در الزم اعتبار بينيپيش و تسهيالت اعطاي -ش

 برقي هايموتورسيکلت با جايگزيني

 همکاري با برنامه قانون اجراي طول در مختلف شهرهاي براي انرژي يا كود به پسماند تبديل جهت الزم ريالي و ارزي منابع كردنفراهم -ص

 هاشهرداري و خصوصي بخش

 حقآبه تأمين و هيرمند مانند مرزي و مشترك هايرودخانه به حقآبه افزايش و استمرار تثبيت، براي الزم عمراني و اقتصادي سياسي، اقدامات -ض

 آنها محيطيزيست

 وحشحيات انقراض خطر و تهديد معرض در هايگونه و زيست محيط چهارگانه مناطق از مديريت و حفاظت عمل برنامه اجراي و تدوين تهيه، -ط

 توسط نهاد مردم هايسازمان و محلي جوامع اولويت با حقوقي و حقيقي اشخاص مشاركت و داوطلبانه هايظرفيت از گيريبهره رويکرد با كشور

 زيست محيط حفاظت سازمان

 جهاني اتحاديه نوين تقسيمات به توجه با مناطق جديد بندي تقسيم و تعريف همچنين و زيست محيط چهارگانه مناطق محدوده در بازنگري -ظ

 زيست محيط حفاظت سازمان توسط( IUCN)طبيعت از حفاظت

 جلوگيري براي توانندمي باشد،مي وحشحيات تهديد معرض در شهرستان جهادكشاورزي تشخيص با آنها محصوالت كه دامداراني و كشاورزان -ع

 .كنند اقدام مربوطه مقررات و قانون چهارچوب در خود مزارع نمودن محصور به نسبت خسارت از

 گذارانسرمايه اقتصادي طرحهاي و دولتي عمراني طرحهاي به مربوط هاياستعالم پاسخ به نسبت است مکلف زيست محيط حفاظت سازمان -غ

 فني ضوابط و قوانين مطابق شفاف صورتبه كتباً را داليل مذكور هايدرخواست و گزارشها رد درصورت و نمايد اقدام دوماه مدت ظرف حداكثر

 .باشدمي تأييد منزلهبه مقرر، مهلت در زيست محيط حفاظت سازمان پاسخ عدم. كند اعالم نفعانذي به مربوطه



 49  زیستیهای وم: حفاظت از گونهد و بیست فصل محیط زیست /: امورپنجم بخش .../و یاجتماع ،یاقتصاد یقسمت دوم: مبان

 -ف

 قراردادهاي با ارتباط در دولت. باشدمي ممنوع برنامه، قانون اجراي چهارم سال ابتداي از كشور جنگلهاي درختان از چوبي برداريبهره هرگونه -2

 .باشدنمي قرارداد تمديد به مجاز رسد،مي اتمام به آن اجراي مدت كه مذكور جنگلداري طرحهاي

 در كنريشه و افتاده شکسته، درختان از صرفاً توسعه برنامه قانون اجراي سوم تا اول سالهاي طي جنگلداري طرحهاي در چوبي برداريبهره -تبصره

 .بود خواهد مربوطه مقررات و قوانين چهارچوب

 رسد،نمي اتمام به برنامه قانون اجراي سوم سال پايان تا آن اجراي مدت كه جنگلداري طرحهاي از دسته آن اصالح به نسبت است مکلف دولت -1

 .نمايد درج سنواتي بودجه در را حاصله خسارت و نموده كارشناسي خسارت تعيين

 پايان تا حداكثر و جايگزين طرح تصويب از پيش تا احياء غيرقابل زدهآفت و سرپا خشك افتاده، شکسته، كن،ريشه درختان از برداريبهره -2تبصره

 و طرح اين براساس صرفاً جايگزين طرح تصويب از پس و باشدمي مجاز كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مجوز با صرفاً برنامه سوم سال

 .بود خواهد كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مجوز با

 سازمان مجوز با شناسايي(كد) شناسه و محيطي زيست ارزيابي دارابودن صورت در عمراني طرحهاي براي جنگلي درختان برداشت -1 تبصره

 تشخيص با چوب زراعت منظوربه كاشتدست هايجنگلکاري و درختکاري از برداريبهره همچنين. است بالمانع كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها،

 .است مجاز كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مجوز و

 جهت سنواتي هايبودجه در امکانات و اعتبارات بينيپيش به نسبت مستقلي اعتباري رديف اختصاص با است مکلف دولت( 2)بند تحقق منظوربه -9

 چوب، قاچاق با مبارزه تصرف، و تجاوز كاربري، تغيير از جلوگيري ناپايداري، عوامل مهار كشور، جنگلهاي از حفاظت مؤثر و كامل پوشش ارتقاء

 .نمايد اقدام تعهدات اجراي و جنگل پايدار مديريت استقرار

 صـنايع  صاحبان اختيار در( سلولزي)چوب با مرتبط صنايع اوليه مواد واردات و چوب زراعت توسعه جهت را الزم تسهيالت است مکلف دولت -تبصره

 .دهد قرار آنان قرارداد طرف كشاورزان و

 4- ها، راهبردها و اقدامات اجراییهدف 
 

 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8فرم شماره )
 عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان حفاظت محیط زیست 

 عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه: سازمان حفاظت محیط زیست

 سیاست ها و اقدامات اجرایی الزام ها و راهبردها هدف ها و سیاست های کلی ردیف

8 4 9 2 

برداري پايدار از  حفاظت و بهره 2
 محيط زيست

حفاظت و احياي تنوع زيستي و اصالح 
 هابهره برداري از زيست بوم نظام

 هاي خشکيپايش، حفاظت، احياء و بهره برداري پايدار از زيستگاه

پايش، حفاظت، احيـاء و بهـره بـرداري پايـدار از زيسـتگاه هـاي       
 دريايي و ساحلي

هاي آمـايش سـرزمين و ارزيـابي    برنامهپيگيري تدوين و اجراي 
 توان اكولوژيك

 

 

 



 4- ایهای سرمایهای و تملک داراییهای عملکرد، اعتبارات هزینهسنجه 

 ای و قیمت تمام شده بر حسب برنامه و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینه(: برآورد سنجه4فرم شماره )

  825555شماره طبقه بندی دستگاه اجرائی اصلی :  محیط زیستعنوان دستگاه اجرائی اصلی: سازمان حفاظت 

 شماره طبقه بندی دستگاه اجرائی زیر مجموعه :   عنوان دستگاه اجرائی زیرمجموعه: 

 ارقام به میلیون ریال 

شماره طبقه 

 بندی برنامه

عنوان برنامه / 

 فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 تمام شده( هزینه واحد)هزینه ی اعتبار هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

34 

عملکرد 

شش 

ماهه 

34 

پیش 

بینی 

سال 

34 

برآورد 

سال 

8931 

عملکرد 

34 

عملکرد 

شش 

 34ماهه

پیش 

بینی 

 34سال 

برآورد 

سال 

8931 

عملکرد 

34 

عملکرد 

شش 

 34ماهه 

پیش بینی 

 34سال 

برآورد سال 

8931 

8 4 9 2 4 4 4 1 3 85 88 84 89 82 84 

2101002000 
برنامه حفاظت  و بهره 
برداري پايدار از زيست 

 بومهاي آبي

 211211 02227 02299 19207 227،260 19،997 17،017 19،169 710 109 969 710 هزارهکتار 

  

راهبري حفاظت و پايش 
محيط زيست دريايي، 
سواحل و تاالب هاي 

 ساحلي

هزار 
 هکتار

710 971 116 2،000 19،169 17،017 11،009 99،060 19207 91291 91260 992060 

 
راهبري حفاظت و نجات 

 درياچه اروميه
 درياچه

          
-    

          
-    

2 2 
           

-    

          
-    

1،116 16،200  -   -  1،116200 16200 

2101001000 
برنامه حفاظت، احياء و 
بهسازي زيست بومهاي 

 خشکي

 12296972229 1729 0219 22260 969،011 112،999 20،106 277،711 92،010 1،709 11،010 29،200 هزارهکتار 

  
پايش و حفاظت از 

 زيست بومها 

هزار 
 هکتار 

29،200 9،000 20،010 29،200 11،212 99،106 19،197 00،611 1216 1299 1299 12929902271 



 

  825555شماره طبقه بندی دستگاه اجرائی اصلی :  محیط زیستعنوان دستگاه اجرائی اصلی: سازمان حفاظت 

 شماره طبقه بندی دستگاه اجرائی زیر مجموعه :   عنوان دستگاه اجرائی زیرمجموعه: 

 ارقام به میلیون ریال 

شماره طبقه 

 بندی برنامه

عنوان برنامه / 

 فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 تمام شده( هزینه واحد)هزینه ی اعتبار هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

34 

عملکرد 

شش 

ماهه 

34 

پیش 

بینی 

سال 

34 

برآورد 

سال 

8931 

عملکرد 

34 

عملکرد 

شش 

 34ماهه

پیش 

بینی 

 34سال 

برآورد 

سال 

8931 

عملکرد 

34 

عملکرد 

شش 

 34ماهه 

پیش بینی 

 34سال 

برآورد سال 

8931 

8 4 9 2 4 4 4 1 3 85 88 84 89 82 84 

  
راهبري امور شکار و 

 صيد
 92616019190 9277 9277 9209 09،017 17،119 91،919 67،970 19،000 21،021 0،200 19،000 مجوز

  

راهبري برنامه هاي حفاظت 
از تنوع زيستي و احياي 

 گونه ها

 19211916902 07291 0729 91297 206،691 02،100 10،961 97،019 2،061 700 119 2،291 پروژه

  

راهبري و مديريت 
طبيعي و  هاي تاريخموزه

 هاي ژنبانك

 66266097171 11221 11212 16219 91،660 16،197 20،992 10،790 2،291 2،200 961 2،061 مترمربع 

 

كمك به صندوق ملي 
محيط زيست در اجراي 
حفاظت، احياء و مديريت 

 هاتاالب

 صندوق
          

-    

          
-    

2 2 
           

-    

          
-    

19،000 10،772  -   -  19،000200 10772 

0414114111 

ارتقای پوشش  برنامه

حفاظتی مناطق تحت 

مدیریت و حمایت از 

 بانانمحیط

 27292019667  -   -   -  910000  -   -   -  29،919 - - - هزارهکتار



 

  825555شماره طبقه بندی دستگاه اجرائی اصلی :  محیط زیستعنوان دستگاه اجرائی اصلی: سازمان حفاظت 

 شماره طبقه بندی دستگاه اجرائی زیر مجموعه :   عنوان دستگاه اجرائی زیرمجموعه: 

 ارقام به میلیون ریال 

شماره طبقه 

 بندی برنامه

عنوان برنامه / 

 فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 تمام شده( هزینه واحد)هزینه ی اعتبار هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

34 

عملکرد 

شش 

ماهه 

34 

پیش 

بینی 

سال 

34 

برآورد 

سال 

8931 

عملکرد 

34 

عملکرد 

شش 

 34ماهه

پیش 

بینی 

 34سال 

برآورد 

سال 

8931 

عملکرد 

34 

عملکرد 

شش 

 34ماهه 

پیش بینی 

 34سال 

برآورد سال 

8931 

8 4 9 2 4 4 4 1 3 85 88 84 89 82 84 

0414114110 
توان فیزیکی و  ارتقای

 بانانتجهیزاتی محیط
 2620  -   -   -  11000  -   -   -  1،100 - - - نفر

0414114111 
بانان و از محیط حمایت

 جبران خسارات وارده به آنان
 11012921106  -   -   -  260000  -   -   -  90 - - - نفر

0414114111 

و جبران خسارات  تامین

وارده به اموال و اشخاص 

 آسیب دیده

 11120192117  -   -   -  210000  -   -   -  910 - - - مورد

 

 

 



 

 4- ایهای سرمایهای و تملک داراییهای عملکرد، اعتبارات هزینهسنجه 

 ای )بر حسب برنامه(های سرمایههای عملکرد، اعتبارات تملک دارایی(: برآورد سنجه9فرم شماره )

 825555:  شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی عنوان دستگاه اجرایی اصلی : سازمان حفاظت محیط زیست

 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه :  عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : 

 «ارقام به میلیون ریال»

عنوان 

 برنامه/فعالیت
 شماره طبقه بندی

سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8934 

عملکرد 

شش 

ماهه 

8934 

پیش 

بینی 

8934 

8931 

عملکرد 

8934 

8934 8931 

پیش بینی 

 برنامه 

پیش بینی 

 الیحه
 مصوب

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

 الیحه

8 5 4 9 2 4 4 4 1 3 85 88 84 89 

2101002000 

برنامه حفاظت و بهره 
برداري پايدار از زيست 

 بوم هاي آبي

  767000 767000 021000 021000 997101 100 100 100 100 100 هزار هکتار

2101002002 
حفاظت و احياء تاالب 

 انزلي
  90000 90000 10000 10000 90000 2 2 2 2 2 تاالب

2101002001 

حفاظت، پايش  و احياء 
هاي تاالب ها و رودخانه
 در معرض خطر

 11 11 11 90 21 تاالب

 2 2 2 2 2 پروژه  677000 677000 611000 611000 191000

 9 9 9 0 0 استان

2101002009 
مطالعه، حفاظت و احياء 
 درياچه هاي استان فارس

  200000 200000 11000 11000 96101 1 1 1 1 9 درياچه

2101002001 
مطالعه، حفاظت و احياي 

 تاالب هامون
  200000 200000 11000 11000 12000 2 2 2 2 2 تاالب

2101001000 

احياء و  برنامه حفاظت،
بهسازي زيست بومهاي 

 خشکي

  199000 199000 900000 900000 72926 29 29 29 29 29 هزارهکتار

2101001002 

تدوين و اجراي طرحهاي 
تفصيلي مناطق  -توجيهي

چهارگانه تحت مديريت 

 91 91 210 91 21 منطقه
91000 211000 211000 100000 100000  

 12 12 01 12 20 منطقه



 

 825555:  شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی عنوان دستگاه اجرایی اصلی : سازمان حفاظت محیط زیست

 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه :  عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : 

 «ارقام به میلیون ریال»

عنوان 

 برنامه/فعالیت
 شماره طبقه بندی

سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8934 

عملکرد 

شش 

ماهه 

8934 

پیش 

بینی 

8934 

8931 

عملکرد 

8934 

8934 8931 

پیش بینی 

 برنامه 

پیش بینی 

 الیحه
 مصوب

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

 الیحه

8 5 4 9 2 4 4 4 1 3 85 88 84 89 

 سازمان حفاظت
 محيط زيست 

 1 1 20 1 0 استان

2101001001 

حفاظت از تنوع زيستي در 
بومها و سطح زيست

 هاي جانوريگونه

 2291 2291 2291 2000 100 گونه

 2 2 2 2 2 بانك   207000 207000 211000 211000 19926

 0 0 0 0 10 منطقه
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 فصل بیست و سوم

 تحقیق و توسعه در

 امور محیط زیست
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 8- مقدمه 

 نسبت عامه مصالح تا بر طبق قرار گرفته است اسالمی را در اختيار حكومت عمومی وثروتهاي اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی انفال بر

 داشته رشدي رو به اجتماعی حيات بعد بايد در آن امروز و نسلهاي نسل كه محيط زيست نمايد. همچنين در اصل پنجاهم حفاظت آنها عمل به

پيدا  مالزمه آن جبران غير قابل يا تخريب محيط زيست با آلودگی كه غير آنو  اقتصادي تعيين كرده است و فعاليتهاي عمومی ايباشند، را وظيفه

 .استنموده كند، را ممنوع

بر اساس قوانين و مقرراتی نظير قانون حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست، پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی كه 

اسب محيط زيست می شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزيان آبهاي داخلی از وظايف سازمان موجب بر هم خوردن تعادل و تن

 است. محيط زيست تلقی شده حفاظت

اي از معضالت اقتصادي، اجتماعی و بويژه زيست محيطی دست به گريبان است كه دامنه اين معضالت بوويژه معضوالت   جهان امروز با مجموعه

شود. به همين دليل موضوع حفاظت از محيط زيست به عنووان يكوی از مهمتورين مسوا ل و مشوكالت جامعوه       تر میزيست محيطی هر روز پيچيده

بخو،، مصور    هاي حياتبوموجه قرار گرفته است. مسا لی مانند تغييرات اقليمی، نابودي تنوع زيستی، فرايندهاي تخريبی زيستجهانی در كانون ت

زمينی، بيابانزايی، آلودگی هواي شهرها و هاي ناشی از مصر  منابع، آلودگی آبهاي سطحی و زيراي از آاليندهرويه منابع پايه، انتشار طيف گستردهبی

ر از جمله مسا ل و مشكالتی هستند كه تمامی جوامع انسانی را در اقصی نقاط جهان تحت تاثير قرار داده است. به همين دليل بشر به ايون بواو   غيره

اند، سرابی بوي، نبووده اسوت، زيورا     شدههاي طوالنی از سوي جوامع غربی در جهان تبليغ میهاي توسعه كالسيكی كه مدترسيده است كه نسخه

رويه از منابع به مانند كشورهاي ثروتمنود بوه هوين عنووان ميسور      هاي بیبرداريت تحمل كره زمين محدود است و به همين دليل امكان بهرهظرفي

هواي  برداري از منابع خام به جامعه صنعتی با تكيه بر الگوهواي كالسويت توسوعه، هزينوه    نيست. به عبارت ديگر گذار از جوامع سنتی مبتنی بر بهره

هاي نوينی را براي توسوعه برگزيود   افی را براي جامعه جهانی به طور عام و كشورهاي در حال توسعه به طور اخص در بردارد. لذا بايد رويكردهايگز

شود تا تمامی اهدا  اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطوی همسوو گردنود توا     گردد. در اين رويكرد تالش میكه در چارچوب توسعه پايدار تبيين می

اي كه ضمن توامين نيازهواي نسول حاضور،     هاي قابل تحمل محيط زيست برقرار كرد به گونهبتوان بر مبناي آن توازنی بين مصر  منابع و ظرفيت

 هاي آينده نيز باقی بگذارد.  منابع را به صورت مستمر براي تامين نيازهاي نسل

بشر، كيفيت و شرايط زندگی بشر به صورت مستمر در حال بهبود بوده و بسياري هر چند در خالل چند دهه اخير و به موازات ارتقاي سطح دان، 

اند، اما در كنار اين دستاوردها، مسا ل و مشكالت گوناگونی نيز به صورت همزموان  هاي قابل قبولی داشتهاز نماگرهاي اجتماعی و اقتصادي پيشرفت

هاي اجتماعی در سوطح جهوان نمايوان    انواع مخاطرات زيست محيطی و ناهنجاري هاي آن به صورتبر جامعه جهانی تحميل شده است كه بازتاب

شده است. جمهوري اسالمی ايران نيز از اين قاعده مسوتننی نبووده و در خوالل چنود دهوه گذشوته بوه دليول تاكيود صور  بور رشود اقتصوادي و              

ها و مراتع، فرسواي،  مينه محيط زيست مواجه شده است. تخريب جنگلاي در زرويه از منابع طبيعی با مسا ل و مشكالت عديدههاي بیبرداريبهره

ها و غيره از جملوه  زمينی، آلودگی هوا بويژه در كالنشهرهايی مانند تهران، مديريت غير اصولی زبالهخاك، افت كمی و كيفی منابع آب سطحی و زير

 كالت گوناگونی را فراروي مردم و مسئولين قرار داده است. شوند كه در حال حاضر مشمهمترين معضالت زيست محيطی كشور قلمداد می

هاي گزافی را بور  در حقيقت جمهوري اسالمی ايران در شرايط خاصی قرار دارد كه الگوهاي توسعه صر  اقتصادي در خالل چند دهه گذشته هزينه

پذير نيست و مسوتلزم  ون منابع طبيعی و زيست محيطی امكانكشور تحميل كرده است كه قطعا استمرار اين روندها با توجه به محدود شدن روز افز

شود. خوشبختانه موضوع حفاظت از محيط زيسوت و اسوتفاده بهينوه از منوابع     نگاهی نو به مقوله توسعه است كه در چارچوب توسعه پايدار تبيين می

قرار گرفته و نگاه نوينی به اين مقوله حاكم شوده كوه مبوين    طبيعی و زيست محيطی در خالل سالهاي اخير بويژه در برنامه ششم توسعه مورد توجه 

 دغدغه مسئولين و مردم نسبت به اين مسا ل است. 

است. تقريباً تمامی امروزه با توجه به شرايط مختلف محيطی حاكم بر كشورها، موضوع محيط زيست بي، از پي، مورد توجه قرار گرفته

هاي انسان بر اين ترين آثار فعاليتاند. مهمهاي انسان قرار گرفته، آب و هوا تحت تاثير فعاليتدهنده محيط زيست اعم از خاكعوامل تشكيل
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رفت  منابع عبارت است از آلودگی و فرساي، و پديده گرم شدن زمين و تغيير اقليم نيز از موارد حا ز اهميت بسيار زياد است كه بشر براي برون

 از آن در تالش است.

 6- اسناد فرادستی وضعیت فصل در 

 6-8- هاشرح وظایف و مأموریت 

 اند از:زيست عبارتزيست بر طبق قوانين شكار و صيد و حفاظت و بهسازي محيطوظايف سازمان حفاظت محيط

 حفاظت، بهبود و بهسازي محيط زيست. -

 پيشگيري و ممانعت از هرگونه آلودگی. -

 زيستی.پيشگيري و ممانعت از اقدامات مخرب برهم زننده تعادل  -

 اثر ملی و منطقه حفاظت شده. –پناهگاه حيات وح،  –تعيين مناطقی تحت عنوان پارك ملی  -

 انجام مطالعات الزم در زمينه حفاظت و بهبود محيط زيست. -

 تدوين ضوابط و استانداردهاي حفاظت و جلوگيري از آلودگی منابع زيستی. -

 سازي محيط زيست.هاي آموزشی در زمينه حفاظت و بهتهيه و اجراي برنامه -

 ها و ممنوعيت شكار و صيد گونه ها.اجراي قانون شكار و صيد و برقراري محدوديت -

 حفظ و نگهداري شكارگاه ها و فضاهاي حياتی جانوران وحشی و حمايت از آن ها. -

 موزه هاي تاريخ طبيعی. حداث و ادارها -

 6-6- های  اقتصاد مقاومتیاهداف و سیاست 

هايی نظير اقتصاد مقاومتی بطور مستقيم حكم يا سياستی به موضوع محيط زيست اشاره ندارد، ليكن دستيابی به مقولههاي ابالغی در سياست

باشد. ضمن اينكه در مصوبه شوراي اقتصاد بر ميسر نمی( آن، بدون داشتن محيط زيستی سالم و پاك 7مندرج در بند ) و درمان امنيت غذا تأمين

 است.برداري بهينه از منابع طبيعی و پايه به عنوان يكی از اهدا  مهم امنيت غذايی تاكيد شدهموضوع حفاظت و بهره

ايجاد نظام يكپارچه ملّی  است و بر نكاتی مانندابالغ شده 5931بند در آبان ماه  51هاي كلی محيط زيست است كه در موضوع ديگر سياست

محيط زيست، مقابله با تهديدات زيستی، گسترش اقتصاد سبز، تعادل بخشی و  انگاري تخريب محيط زيست، تقويت ديپلماسیمحيط زيست، جرم

 هاي زيرزمينی و نظاير آن تاكيد دارد.حفاظت كيفی آب

 6-9- های کلی محیط زیستسیاست 

ند منابع حياتی )ازقبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستی( مبتنی بر توان و پايداري زيست بوم به ويژه با مديريت جامع، هماهنگ و نظام م -5

 افزاي، ظرفيت ها و توانمندي هاي حقوقی و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمی.

 ايجاد نظام يكپارچه ملی محيط زيست -2

 ن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت عدالت و حقوق بين نسلیاصالح شرايط زيستی به منظور برخوردار ساخت -9

پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگی هاي غير مجاز و جرم انگاري تخريب محيط زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده كنندگان و  -1

 تخريب كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
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منابع و عوامل آالينده هوا، آب، خاك، آلودگی هاي صوتی، امواج و اشعه هاي مخرب و تغييرات نامساعد اقليم و الزام  پاي، مستمر و كنترل -1

 هاي توسعه و آماي، سرزمينبه رعايت استانداردها و شاخص هاي زيست محيطی در قوانين و مقررات، برنامه

وسعه منابع طبيعی تجديد پذير )مانند دريا، درياچه، رودخانه، مخزن سدها، تاالب، تهيه اطلس زيست بوم كشور و حفاظت، احياء، بهسازي و ت -6

برداري از اين منابع متناسب با توان آبخوان زيرزمينی، جنگل، خاك، مرتع و تنوع زيستی به ويژه حيات وح،( و اعمال محدوديت قانونمند در بهره

ر اساس معيارها و شاخص هاي پايداري، مديريت اكوسيستم هاي حساس و ارزشمند )از قبيل اكولوژيت )ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازي( آنها ب

 پارك هاي ملی و آثار طبيعی ملی( و حفاظت از منابع ژنتيت و ارتقاء آن ها تا سطح استاندارد هاي بين المللی

و غبار به ويژه ريزگردها، خشكسالی و عوامل سرايت دهنده  مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست محيطی نظير بيابان زايی، گرد -7

 ميكروبی و راديواكتيو و توسعه آينده نگري و شناخت پديده هاي نوظهور زيست محيطی و مديريت آن

 گسترش اقتصاد سبز با تاكيد بر: -8

ريت پسماندها و پساب ها با بهره گيري از صنعت كم كربن، استفاده از انرژي هاي پاك، محصوالت كشاورزي سالم و ارگانيت و مدي -8-5

 ظرفيت ها و توانمندي هاي اقتصادي، اجتماعی، طبيعی و زيست محيطی

اصالح الگوي توليد در بخ، هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی و بهينه سازي الگوي مصر  آب، منابع، غذا، مواد و انرژي به ويژه ترويج  -8-2

 مواد سوختی سازگار با محيط زيست

 توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غيرفسيلی از جمله برقی و افزاي، حمل و نقل همگانی به ويژه در كالن شهرها -8-9

برداري از تعادل بخشی و حفاظت كيفی آب هاي زيرزمينی از طريق اجراي عمليات آبخيزداري، آبخوان داري، مديريت عوامل كاه، بهره -3

 ورود آالينده هاآب هاي زيرزمينی و تنخير و كنترل 

هاي زيست محيطی )تخريب، آلودگی و احياء( در استقرار نظام حسابرسی زيست محيطی در كشور با لحاظ ارزش ها و هزينه -51

 هاي ملیحساب

 ت سبزحمايت و تشويق سرمايه گذاري ها و فناوري هاي سازگار با محيط زيست با استفاده از ابزارهاي مناسب از جمله عوارض و ماليا -55

تدوين منشور اخالق و محيط زيست و ترويج و نهادينه سازي فرهنگ و اخالق زيست محيطی مبتنی بر ارزش ها و الگوهاي سازنده  -52

 اسالمی -ايرانی

زيست  ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمی و بهره مندي از فناوري هاي نوآورانه زيست محيطی و تجارب سازنده بومی در زمينه  حفظ تعادل -59

 بوم ها و پيشگيري از آلودگی و تخريب محيط زيست

گسترش سطح آگاهی، دان، و بين، زيست محيطی جامعه و تقويت فرهنگ و معار  دينی مشاركت و مسئوليت پذيري اجتماعی به ويژه  -51

 امر به معرو  و نهی از منكر براي حفظ محيط زيست در تمام سطوح و اقشار جامعه

 ديپلماسی محيط زيست با:تقويت  -51

 تالش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقه اي براي مقابله با گرد و غبار و آلودگی هاي آبی -51-5

 توسعه مناسبات و جلب مشاركت و همكاري هاي هدفمند و تاثيرگذار دو جانبه، چندجانبه، منطقه اي و بين المللی در زمينه -51-2

 محيط زيست

مؤثر از فرصت ها و مشوق هاي بين المللی در حركت به سوي اقتصاد كم كربن و تسهيل انتقال و توسعه فناوري ها و بهره گيري  -51-9

 نوآوري هاي مرتبط
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 6-6- های اجراییپروگرام 

 يیسته اجراب ست،يز طيدر حوزه امور مح ششمها و قانون برنامه پنجساله انداز، سياستكردن اهدا  مندرج در سند چشم يیمنظور اجرا به

 باشد:می ريبه شرح ز ي ل محورامس كرديبا رو ستيزطيسازمان حفاظت مح

 هاكاه، انتشار آاليندهو 5

 جلوگيري از تخريب محيط زيست و منابع طبيعی -2

 حفاظت و احياي تنوع زيستی كشور -9

 حكمرانی مطلوب محيط زيستی -1

 

 9- عملکرد متغیرها و شاخص های کلیدی 

ها و مناطق طبيعی جزء وظايف اصلی سازمان در اجراي قانون شكار و صيد و قانون حفاظت و بهسازي از محيط زيست موضوع حفاظت از زيستگاه

باشد، اثر طبيعی ملی، پناهگاه حيات وح، و منطقه حفاظت شده میهاي ملی، بندي شامل پاركگردد. اين مناطق كه بر طبق تقسيممحسوب می

هايی نظير عدم باشد. بر اين اساس وجود خالءاي میبرداري از آن داراي اهميت ويژهبالغ بر هزار هكتار دارد كه حفاظت، احيا و نحوه بهرهوسعتی 

هاي توجيهی و تفضيلی هاي خسارت ديده  و حساس، عدم تكميل فرايند تدوين و اجراي طرحگاهها و زيستبوماجراي كامل برنامه احياء زيست

هاي كشور، بوممناطق تحت مديريت، عدم اجراي برنامه ارزيابی توان اكولوژيت و آماي، سرزمين، عدم تكميل و تقويت شبكه حفاظت از زيست

عدم كنترل اثر مخاطرات زيستی و عدم تكميل فرآيند ارزشگذاري اقتصادي منابع محيط زيستی سبب افزاي، بحران در اين مناطق شده كه 

هاي توجيهی و هاي خسارت ديده  و حساس، تدوين و اجراي طرحها و زيستگاهبومرنامه ششم با رويكرد شناسايی و احيا زيستبايست در بمی

هاي كشور، بومتفضيلی مناطق تحت مديريت، اجراي برنامه ارزيابی توان اكولوژيت و آماي، سرزمين، تكميل و تقويت شبكه حفاظت از زيست

هاي حفاظتی و تكميل آن براي استقرار نظام مديريت ساختعی و ارزشگذاري اقتصادي منابع محيط زيستی به ايجاد زيركنترل اثر مخاطرات طبي

  برداري خردمندانه اقدام نمود. بومی و انجام فرآيندهاي حفاظت، احياء، پاي، و بهرهزيست

 

 6 - احکام مربوط به محیط زیست در برنامه ششم توسعه 

 فرماندهی ستاد مصوبات همچنين و آنها با مرتبط( هايپروژه) طرحهاي است موظف دولت. است برنامه محوري مسا ل زير موضوعات -6 ماده

 .نمايد اعمال ساالنه بودجه  در را الذكرذيل هايحوزه در صرفاً مقاومتی اقتصاد

 زیستمحیط و آب مورد در راهبردي خاص موضوعات -الف

 نسبت به شهرستان هر در افزوده ارزش بر ماليات قانون( 98)ماده ( 5)تبصره  موضوع توليدي واحدهاي آاليندگیعوارض :0بند الف ماده  9جزء 

 كه صورتی در. گرددمی توزيع شهرستان همان( عشايري مناطق و دهياري فاقد روستاهاي براي) هافرمانداري و هادهياري ها،شهرداري بين جمعيت

 هايسياست براساس آلودگی عوارض كند، سرايت استان يت در شهرستان يت از بي، به( بيشتر و نفر پنجاه)توليدي بزرگ واحدهاي آلودگی

 و زيست محيط مديركل ربط،ذي هايشهرستان فرمانداران و استان سازمان ر يس از مركب ايكميته در تأثيرگذاري، نسبت به سازمان اعالمی

 .شودمی توزيع متأثر هايشهرستان بين استان مالياتی امور مديركل

 واحدهاي آلودگی عوارض كننده توزيع كميته اعضاي باشند، شده واقع استان چند يا دو در آلودگی از متأثر هايشهرستان كه صورتی در -تبصره

 كل ادارات نماينده و زيست محيط حفاظت سازمان نماينده ربط،ذي هاياستان سازمان رؤساي سازمان، نماينده از متشكل( بيشتر و نفر پنجاه) بزرگ

 كرد خواهند آلودگی عوارض توزيع به اقدام سازمان اعالمی هايسياست براساس مربوطه هاياستان مالياتی امور
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 مورد هايزيرساخت تأمين و اسالمی شوراي مجلس تصويب به منوط جديد اقتصادي ويژه و صنعتی -تجاري آزاد منطقه هرگونه ايجاد :69 ماده

 آزاد مناطق اداره چگونگی قانون رعايت با امنيتی و نظامی محيطی،زيست تأييديه قبيل از نياز مورد مجوز أخذ توليدي، واحدهاي استقرار براي نياز

 .است پذيرامكان 1/3/5981 مصوب ايران اسالمی جمهوريی اقتصادي ويژه مناطق اداره و تشكيل قانون و 7/6/5972 مصوب صنعتی تجاري

 رعايت با و مستقل حقوقی شخصيت حفظ با اقتصادي ويژه و آزاد مناطق عالی شوراي دبيرخانه تشكيالت و ساختار اختيارات، وظايف، كليه -تبصره

 و صنعتی -تجاري آزاد مناطق حوزه با مرتبط قوانين اجراي مسؤول ربطذي وزير و منتقل دارا ی و اقتصادي امور وزارت به مربوطه مقررات و ضوابط

 .بود خواهد اقتصادي ويژه

 :آورد عملبه زيستمحيط از حفاظت جهت را زير اقدامات است موظف دولت :91 ماده

 كليه بزرگ طرحهاي( EIA)محيطیزيست اثرات ارزيابی و ايتوسعه هايبرنامه و هاسياست در( SEA)زيستمحيط راهبردي ارزيابی بر نظارت -الف

 براساس صنعتی و تجاري آزاد مناطق جمله از سرزمينی پهنه در غيردولتی عمومی نهادهاي تعاونی، و خصوصی بخشهاي و اجرا ی دستگاههاي

 .زيستمحيط پايداري معيارهاي و ضوابط شاخصها،

 محلی جوامع و اجرا ی دستگاههاي ساير مشاركت با كشور هايتاالب از مناسب برداريبهره و مديريت احياء، حفاظت، عمل برنامه اجراي -ب

 و بحرانی هايتاالب( %21)درصدبيست حداقل برنامه، قانون اجراي پايان تا كه طوريبه رامسر كنوانسيون در شدهثبت هايتاالب با ارتباط در ويژهبه

 .گيرند قرار بهبود روند در تنبيت، و حفاظت ضمن و شوند احياء كشور تهديد معرض در

 هايبودجه قالب در زيستمحيط حوزه در ايران اسالمی جمهوري دولت المللیبين تعهدات اجراي جهت نياز مورد ريالی و ارزي اعتبارات تأمين -پ

 .باشدمی اساسی قانون( 521)پنجم و بيست و يكصد و( 77)هفتم و هفتاد اصول رعايت به منوط بند اين اجراي. سنواتی

 حقوقی و حقيقی اشخاص و دولتها با مشترك زيستیمحيط المللیبين( هايپروژه) طرحهاي در ايران اسالمی جمهوري دولت سهم تأمين -ت

. رامسر كنوانسيون به مربوط هايهزينه تأمين به كمت و داوطلبانه المللیبين هايگذاريسرمايه و كمكها جلب از حمايت و تشويق منظوربه خارجی

 .باشدمی اساسی قانون( 521)پنجم و بيست و يكصد و( 77)هفتم و هفتاد اصول رعايت به منوط بند اين اجراي

 ساالنه مديريت و هاتاالب حاشيه دشتهاي و جنگلها ها،رودخانه درياها، سواحل در ويژهبه پسماند مديريت جامع طرحهاي اجراي بر نظارت -ث

 مناسب روش با موجود پسماندهاي حجم از( %21)درصدبيست حداقل

 خصوص اين در هادهياري و هاشهرداري اقدامات بر روستاها و شهرها حريم محدوده در است موظف زيستمحيط حفاظت سازمان -تبصره

 .كند نظارت

 زيستمحيط حفاظت سازمان و آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مديريت تحت عرصه در حريق اطفاي و پيشگيري جامع طرح اجراي و تهيه -ج

 انتظامی و(  صلح زمان در)نظامی اجرا ی، دستگاههاي همكاري با

 واحدهايی ساير و خدماتی و صنعتی شهركهاي و شهرها در فاضالب و پساب مديريت و بازچرخانی تصفيه، آوري،جمع تأسيسات اجراي و تكميل -چ

 تأسيسات خروجی پساب فروشپي، يا و فروش قرارداد عقد طريق از نمايندمی توليد ملی استانداردهاي از مجاز حد از بي، آاليندگی با فاضالب كه

 آتی توسعه طرحهاي يا و موجود

 .نمايد اقدام بند اين موارد به نسبت آنان با قرارداد عقد يا و خصوصی بخ، گذارانسرمايه تشويق طريق از است مجاز دولت -تبصره

 هكتار هزار پانزده و هشتصد  سطح در جنگلها سازيغنی و توسعه احياء، -ح

 هكتار ميليونده درسطح حداقل آبخوان و خاك از حفاظت و آبخيزداري عمليات اجراي -خ

 هكتار هزار چهل و يكصد و ميليونيت درسطح حداقل آن بحرانی هايكانون وكنترل زدايیبيابان -د

 رعايت با هكتار ميليون بيست حداقل كشاورزي اراضی و هكتار ميليون چهارده و يكصد حداقل طبيعیمنابع( كاداستر)حدنگاري هاينقشه تهيه -ذ

 (كاداستر)حدنگار قانون
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 و محلی جوامع مشاركت با محيطیزيست چهارگانه مناطق و دولتی و ملی اراضی و مراتع جنگلها، از حفاظت( %511)صددرصد پوش، ارتقاي -ر

 (%51)درصدده حداقل ساالنه مراتع و دام بخشیتعادل همچنين و جنگلها پايداري منظوربه كشور مراتع و جنگلها از حفاظت ضريب ارتقاي

 و هاساختمان در آنها بازيافت و زا د جامد مواد كاه، كاغذ، و تجهيزات اوليه، مواد آب، انرژي، مصر  مديريت شامل سبز مديريت برنامه اجراي -ز

 مربوطه قوانين چهارچوب در غيردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات و اجرا ی دستگاههاي كليه در نقليه، وسا ط

 .رسدمی وزيران هيأت تصويببه زيست محيط حفاظت سازمان و نيرو وزارت مشترك پيشنهاد به بند اين اجرا ی نامهآيين -تبصره

 هكتار يكصدهزار حداقل افزاي، و هكتار ششصدهزار و ميليون نه حداقل ميزان به دارويی گياهان فرآوري و توسعه و مرتعی رويشگاههاي احياي -ژ

 .برسد هكتار( 211.111) هزارپنجاه و دويست به برنامه قانون اجراي پايان در كه نحويبه دارويی گياهان كشت زير سطح به

 قانون اين اجراي دوم سال از آن مؤثر و عملی اجراي و ششم برنامه قانون اجراي اول سال پايان تا حداكنر ريزگردها با مقابله جامع برنامه ارا ه -س

 و بنزينی هايموتورسيكلت از( %51)درصدده ساالنه كردن خارج رده از جهت ساالنه بودجه در الزم اعتبار بينیپي، و تسهيالت اعطاي -ش

 برقی هايموتورسيكلت با جايگزينی

 همكاري با برنامه قانون اجراي طول در مختلف شهرهاي براي انرژي يا كود به پسماند تبديل جهت الزم ريالی و ارزي منابع كردنفراهم -ص

 هاشهرداري و خصوصی بخ،

 حقآبه تأمين و هيرمند مانند مرزي و مشترك هايرودخانه به حقآبه افزاي، و استمرار تنبيت، براي الزم عمرانی و اقتصادي سياسی، اقدامات -ض

 آنها محيطیزيست

 وح،حيات انقراض خطر و تهديد معرض در هايگونه و زيست محيط چهارگانه مناطق از مديريت و حفاظت عمل برنامه اجراي و تدوين تهيه، -ط

 توسط نهاد مردم هايسازمان و محلی جوامع اولويت با حقوقی و حقيقی اشخاص مشاركت و داوطلبانه هايظرفيت از گيريبهره رويكرد با كشور

 زيست محيط حفاظت سازمان

 جهانی اتحاديه نوين تقسيمات به توجه با مناطق جديد بندي تقسيم و تعريف همچنين و زيست محيط چهارگانه مناطق محدوده در بازنگري -ظ

 زيست محيط حفاظت سازمان توسط( IUCN)طبيعت از حفاظت

 جلوگيري براي توانندمی باشد،می وح،حيات تهديد معرض در شهرستان جهادكشاورزي تشخيص با آنها محصوالت كه دامدارانی و كشاورزان -ع

 .كنند اقدام مربوطه مقررات و قانون چهارچوب در خود مزارع نمودن محصور به نسبت خسارت از

 گذارانسرمايه اقتصادي طرحهاي و دولتی عمرانی طرحهاي به مربوط هاياستعالم پاسخ به نسبت است مكلف زيست محيط حفاظت سازمان -غ

 فنی ضوابط و قوانين مطابق شفا  صورتبه كتباً را داليل مذكور هايدرخواست و گزارشها رد درصورت و نمايد اقدام دوماه مدت ظر  حداكنر

 .باشدمی تأييد منزلهبه مقرر، مهلت در زيست محيط حفاظت سازمان پاسخ عدم. كند اعالم نفعانذي به مربوطه

 - 

 قراردادهاي با ارتباط در دولت. باشدمی ممنوع برنامه، قانون اجراي چهارم سال ابتداي از كشور جنگلهاي درختان از چوبی برداريبهره هرگونه -5

 .باشدنمی قرارداد تمديد به مجاز رسد،می اتمام به آن اجراي مدت كه مذكور جنگلداري طرحهاي

 در كنريشه و افتاده شكسته، درختان از صرفاً توسعه برنامه قانون اجراي سوم تا اول سالهاي طی جنگلداري طرحهاي در چوبی برداريبهره -تبصره

 .بود خواهد مربوطه مقررات و قوانين چهارچوب

 رسد،نمی اتمام به برنامه قانون اجراي سوم سال پايان تا آن اجراي مدت كه جنگلداري طرحهاي از دسته آن اصالح به نسبت است مكلف دولت -2

 .نمايد درج سنواتی بودجه در را حاصله خسارت و نموده كارشناسی خسارت تعيين
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 پايان تا حداكنر و جايگزين طرح تصويب از پي، تا احياء غيرقابل زدهآفت و سرپا خشت افتاده، شكسته، كن،ريشه درختان از برداريبهره -5تبصره

 و طرح اين براساس صرفاً جايگزين طرح تصويب از پس و باشدمی مجاز كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مجوز با صرفاً برنامه سوم سال

 .بود خواهد كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مجوز با

 سازمان مجوز با شناسايی(كد) شناسه و محيطی زيست ارزيابی دارابودن صورت در عمرانی طرحهاي براي جنگلی درختان برداشت -2 تبصره

 تشخيص با چوب زراعت منظوربه كاشتدست هايجنگلكاري و درختكاري از برداريبهره همچنين. است بالمانع كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها،

 .است مجاز كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها، سازمان مجوز و

 جهت سنواتی هايبودجه در امكانات و اعتبارات بينیپي، به نسبت مستقلی اعتباري رديف اختصاص با است مكلف دولت( 5)بند تحقق منظوربه -9

 چوب، قاچاق با مبارزه تصر ، و تجاوز كاربري، تغيير از جلوگيري ناپايداري، عوامل مهار كشور، جنگلهاي از حفاظت مؤثر و كامل پوش، ارتقاء

 .نمايد اقدام تعهدات اجراي و جنگل پايدار مديريت استقرار

 صونايع  صاحبان اختيار در( سلولزي)چوب با مرتبط صنايع اوليه مواد واردات و چوب زراعت توسعه جهت را الزم تسهيالت است مكلف دولت -تبصره

 .دهد قرار آنان قرارداد طر  كشاورزان و

 9- ها، راهبردها و اقدامات اجراییهدف 

 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8فرم شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان حفاظت محیط زیست 

 اجرایی زیر مجموعه: سازمان حفاظت محیط زیستعنوان دستگاه 

هدف ها و سیاست های  ردیف

 کلی

 سیاست ها و اقدامات اجرایی الزام ها و راهبردها

8 6 9 6 

5 
ارتقاء فرهنگ و حكمرانی 

 مطلوب محيط زيست

 افزاي، آگاهی هاي محيط زيستی

 اجراي راهبردها و اصول توسعه پايدار 

مشاركت جوامع محلی و  توانمندسازي و ارتقاء
 سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستی كشور

پيام رسانی وآموزش در راستاي اعتالي فرهنگ و 
 اخالق محيط زيستی

بهسازي و تقويت ساختارهاي محيط زيستی در 
 دستگاه هاي اجرايی 

تقويت ديپلماسی وظرفيت هاي قانونی و حقوقی 
 حفاظت از محيط زيست

تدوين و به روز آوري استانداردها و ضوابط بهره 
 برداري از منابع زيست محيطی

پيگيري و نظارت بر اعمال قوانين و مقررات 
 محيط زيستی

اي پيگيري، اجرا و نظارت بر ايفاي تعهدات منطقه
 و بين المللی

 



 

 ای و قیمت تمام شده بر حسب برنامه و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینه(: برآورد سنجه6شماره )فرم 
  866666شماره طبقه بندی دستگاه اجرائی اصلی :  عنوان دستگاه اجرائی اصلی: سازمان حفاظت محیط زیست

 شماره طبقه بندی دستگاه اجرائی زیر مجموعه :   عنوان دستگاه اجرائی زیرمجموعه: 

 ارقام به میلیون ریال 

شماره طبقه 
 بندی برنامه

عنوان برنامه / 
 فعالیت

سنجه 
 عملکرد

 هزینه واحد)هزینه ی تمام شده( اعتبار هزینه ای هدف کمی

 عملکرد
 8950  

عملکرد 
شش 
ماهه 
8956 

پیش 
 بینی

8956 

 برآورد 
8951 

 عملکرد
8950 

عملکرد 
شش 
ماهه 
8956 

 پیش بینی
8956 

 برآورد 
8951 

 50عملکرد 

عملکرد 
شش ماهه 

56 

پیش بینی 
 56سال 

برآورد سال 
8951 

8 6 9 6 9 0 6 1 5 86 88 86 89 86 89 

5111115111 

برنامه فرهنگ سازي و 
هاي ارتقاي مشاركت

مردمی در بهسازي 
 محيط زيست

 212.61971 519.15 519.11 521.12 562،551 16،733 91،211 63،321 811 971 291 162 هزار نفر

  
ارا ه خدمات 
 الكترونيكی 

 5232.21 5،511.81 5،197.71 5،111.89 51،117 1،123 1،515 6،911 52 1 1 6 سامانه

  

تدوين و اجراي 
برنامه هاي توسعه 
پايدار و اقتصاد 

 سبز 

 5711.5 2،193.11 5،815.11 9،166.66 57،115 52،291 3،111 58،111 51 6 1 6 برنامه

  

شناسايی،جمع 
آوري، تحليل و 
ثبت داده هاي 
 آماري 

 5671.666667 9،515.11 1،211.11 1،117.11 21،591 58،816 8،181 56،125 51 6 2 9 گزارش

  

نياز سنجی و 
هاي اجرايی در برنامه

زمينه آموزشی همگانی 
 محيط زيستی 

 733.1281751 613.19 188.19 186.66 11،392 22،191 56،161 91،211 71 97 28 61 برنامه

 

توانمندسازي و 
تقويت جوامع محلی 
و تشكل هاي 
 زيست محيطی

 تشكل
          

-    
          

-    
581 211 - 

          
-    

3،111 18،111 
               

-    
               

-    
18.61 211 

 



 

 0- ایهای سرمایهای و تملک داراییهای عملکرد، اعتبارات هزینهسنجه 

 برنامه(ای )بر حسب های سرمایههای عملکرد، اعتبارات تملک دارایی(: برآورد سنجه9فرم شماره )

 866666شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی :  عنوان دستگاه اجرایی اصلی : سازمان حفاظت محیط زیست

 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه :  عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : 

 «ارقام به ميليون ريال»

عنوان 

 برنامه/فعالیت
 شماره طبقه بندی

سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8950 

عملکرد 

شش 

ماهه 

8956 

پیش 

بینی 

8956 

8951 

عملکرد 

8950 

8956 8951 

پیش بینی 

 برنامه 

پیش بینی 

 الیحه
 مصوب

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

 الیحه

8 6 6 9 6 9 0 6 1 5 86 88 86 89 

5111115111 

برنامه فرهنگ سازي و 
هاي ارتقاي مشاركت

مردمی در بهسازي محيط 
 زيست

ميزان 
 مشاركت

111 512 111 611 162 11111 31111 31111 515111 515111   

5111115115 
ارزشگذاري اقتصادي 
 منابع محيط زيستی

   59111 59111 51111 51111 9111 2 2 2 5 5 پروژه

5111115112 

تدوين برنامه آموزشی، 
تحقيقاتی و پيام رسانی 
 ريست محيطی

 2 2 2 5 5 پروژه

 1 1 1 2 1 دوره   571111 571111 71111 71111 15111

 1 1 1 2 1 حوزه
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 امور مسکن،

 عمران شهری

 و روستایی
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 7- مقدمه 

نظام مهندسی ، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دستگاههای تابعه شامل و وزارت راه و شهرسازیفصل وظایف و تکالیف در این 

 بیان می گردد. بنیاد مسکن انقالب اسالمیشرکت های شهرهای جدید و شرکت باز آفرینی شهری و سازمان ملی شهری ایران و  و

را پاسخ داده و بعنوان محرک اجتماعی اولیه نیازهای بلکه یکی از  تنها از مظاهر تمدنی آن کشور است تولید مسکن در هر کشور نه

های های کم درآمد، اعمال سیاستمایت دولت برای تأمین مسکن گروههای کلی نظام بر حسیاستتلفی می شود. های اقتصادی چرخ

های مردمی و افراد خیر و ها و تشکلسازی و ... مدیریت زمین، حمایت از ایجاد و تقویت گروهانبوه -سازیتشویقی حمایت از کوچک

که در هر یک از اسناد مصوب و  ه تأکید دارد.مؤسسات خیریه و بنیادها و نهادهای غیردولتی در جهت تأمین مسکن اقشار محروم جامع

 فرادست به تفصیل آمده است.

 

 2- وضعیت بخش در اسناد فرادستی 

 2-7- هاشرح وظایف و ماموریت 

  و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی  7031هزار واحد مسکن مورد حمایت دولت )مسکن مهر( تا پایان سال  053تکمیل بیش از

 .ترین راهبردهای تعیین شده در بخش مسکن است مهم

  هزار واحد مسکونی طی سالهای برنامه ششم توسعه برای گروه های کم درآمد در قالب مسکن اجتماعی و  733تأمین ساالنه

 مسکن حمایتی 

  با اولویت زوج های جوان ، گروه های کم  .تسهیالت بانکیاعتبار یارانه سود حمایت از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با تأمین

 درآمد و زنان سرپرست خانوار 

 هزار واحد مسکن روستایی در سال  033قیمت با هدف احداث تأمین تسهیالت ارزان 

 وسازها.ایمنی بناها و استحکام ساخت 

  هری شعمومی فضاهای های نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاریبه مناطق حاشیهفضایی سامان بخشی 

 های تأمین مسکن شهری و روستایی یابی مناسب طرحمکان 

 2-2-اندازچشم کلی هایاهداف و سیاست 

 7- ی کلیهاسیاست   

 یکاهش شدت مصرف انرژ کردیبا رو یساختمان نینو یهااستفاده از فناوری  

 یبه منظور کاهش شدت مصرف انرژ یو شهرساز یضوابط معمار یو اجرا نیو تدو ساختمان یمقررات ملّ تیبر رعا دیتأک 

 موجود یهاساختمان یو بازساز یبهساز قیاز طر یمصرف انرژ ی دریجوصرفه 

 2- اهداف 

 در کشور  ساختمان نیون یهااستفاده از فناوری جیاز ترو تیحما -

 نینو یشده و فناوری ساز یصادر شده جهت محصوالت صنعت یفن یهایو گواه هاهیدییبر نحوه صدور تأ هینظارت عال -

 آن یافزارهاو نرم یبانک اطالعات جادیا کردیبا رو ساختمان

 یساختمان نیمحصوالت و مصالح نو دینظارت بر تول -

 یرده انرژ نییها و تعدر ساختمان یمصرف انرژ یاستانداردها فیتعر -

 بَریو مصالح کم انرژ یبا استفاده از سبک ساز یکاهش شدت مصرف انرژ -

 یساختمان نیو نو و استفاده از مصالح استاندارد ساختمان یمقررات ملّ جیو ترو گسترش آموزش -

  ساختمان یمقررات ملّ تیاز رعا نانیوسازها در جهت حصول اطمساخت هیبر کل هیگسترش نظارت عال   -
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 ساختمان تیفیک مهیب تیاستفاده از ظرف   -

 مسکن مصرف یحمایت از کوچک سازی و اصالح الگو -

 یو شهرساز یمعمار یالگو تیو رعا یمیاقل طیشرا انیم یانطباق و هماهنگ جادیا -

  یبه منظور کاهش مصرف انرژ دیجد یشهرها و شهرهادر کالن یلیرحمل و نقل  باالخص  یعموم یهاسامانه تیتقو -

 کردیبا رو یو روستائ یفرسوده مناطق شهر یهاواقع در بافت یمسکون یواحدها یو نوساز یبهساز یهاپروژه یاجرا  -

 یکاهش مصرف انرژ

 2-7- دار اقتصاد مقاومتیهای اولویتهای عملیاتی و پروژه ها، برنامهاهداف، سیاست 

 مسکن بخش رونق -7

  مسکن تقاضای و عرضه تقویت گذاری در راستای  سیاستریزی و  برنامه .7

 نهادها و ابزارها توسعه و ایجاد با مسکن بازار در شفافیت ایجاد .0

  روستائی مسکونی واحد هزار 033 بهسازی و نوسازی .0

 اسالمی انقالب مسکن بنیاد شهری معاونت توسط شهری مناطق در درآمدکم هایگروه برای مسکونی واحد 04774 احداث و تکمیل .4

 هزار واحد مسکونی( 033سال  4به صورت ساالنه )در مجموع  کشور جدید شهرهای در مسکونی واحد 53333  احداث  .5

 مسکن و زمین ملی سازمان توسط مسکونی واحد 50313 تعداد به زمین مینأت و سازیآماده  .6

 معاونت توسط شهرسازی و راه وزارت ستاد در( مسکن بخش نیاز مورد نهادهای و ابزارها توسعه و ایجاد)اول زیرپروژه اجرای 

 در شهرسازی و راه وزارت زیرمجموعه های شرکت توسط شده، ذکر هایزیرپروژه سایر و گردد می پیگیری ساختمان و مسکن

  اجرائی اسالمی انقالب مسکن بنیاد و( جدید شهرهای عمران تخصصی مادر شرکت و مسکن و زمین ملی سازمان) مسکن حوزه

 است. سال ، 5 تا 0 های زیرپروژه اجرائی عملیات است ذکر به الزم.گردند می

 حاشیه کالنشهرها و ساماندهی  های فرسودهبافتو نوسازی  بهسازی  -2

 633) تاریخی بافت هکتار هزار 05 و ، شهر 435در  (محله 7333) میانی بافت هکتار هزار 63، ،شده انجام مطالعات اساس بر .7

 محله 010 میان این ازشناسایی گردید. شهر  37 در( محله 7733) غیررسمی سکونتگاه هکتار هزار 45 و شهر 76۱ در( محله

 .دارند قرار کار دستور در  سال برنامه هدف های محله عنوان به

 قم، مشهد، شهر چهار در ویژه های برنامه و ها طرح تدوین و  شهر 705 واقع در  محله 51 در مطالعاتی و طرح  پروژه 7۱0 .0

 های برنامه پایلوت بعنوان دزفول و شیراز تاریخی مرکز دو و رسمی غیر های سکونتگاه ساماندهی بر تاکید با چابهار و شیراز

 .حفاظت ویژه

 در واقع پروژه 070روبنایی خدمات توسعهو   شهر 753 در محله 717 در واقع پروژه 467 بصورت  عمومی فضاهای توسعه .0

 شهر 3 در محله 00 در واقع پروژه 01 زیرساخت ارتقاءو  شهر ۱0 در محله 767

 اهداف راستای در: اهرمی ریزی بودجه سیاست اعمال  - شهری بازآفرینی شهرستانی و استانی ستادهای و ستادملی تشکیل .4

 تفاهم انعقاد -: است گرفته صورت زیر شرح به اقداماتی اجتماعی، عدالت توسعه و اقتصاد کردن بنیان عدالت مقاومتی؛ اقتصاد

 اجرای بودجه تامین جهت در استان شهرسازی و راه کل ادارات و ریزی برنامه و مدیریت سازمان ها، استانداری با مشترک نامه

 مشارکت الزام هدف با استان شهری بازآفرینی برنامه در مندرج های محدوده و محالت تفکیک به بازآفرینی های برنامه

 و ها شهرداری آورده %00 شهرسازی، و راه وزارت آورده  %00 میزان به مالی منابع تامین در استانی ستاد عضو های دستگاه

 .اجرایی های دستگاه سایر و استانداری آورده  00%

 کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان همکاری با: پذیر آسیب های گروه بویژه شهروندان اقتصادی و اجتماعی توانمندسازی .5

 کارآفرینی، هدف با شغلی و مهارتی های آموزش ارائه طریق از هدف های محله ساکنان انسانی نیروی توانمندسازی برنامه
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 حرفه -فنی های مهارت آموزش های دوره ساعت نفر هزار 03 از بیش برگزاری طریق از مناسب شغل احراز و اشتغالی خود

 . اجرا گردید  شهری ناکارآمد های محدوده در ای

 های برنامه برد پیش تسریع در شهرسازی و راه وزارت ،گر توسعه نهاد و تسهیلگر نهاد اصلی، جریان دو بر تاکید با نهادسازی .6

...(  و بندرعباس قم، سبزوار، بیرجند، تهران،)پایلوت صورت به شهر 75 در تسهیلگری دفاتر اندازی راهبه    شهری، بازآفرینی

 های سازمان ساکنان، نمودن فعال و ها ظرفیت از استفاده بر تاکید با محلی اجتماعات و کنشگران نقش ارتقای منظور به

 - شهری بازآفرینی های برنامه شدن اجرایی در ها آن مشارکت هدف با خصوصی بخش و( ها سمن) نهاد مردم و غیردولتی

 هماهنگ خصوصی، بخش تخصصی نهاد بعنوان بازآفرینی هدف محالت در گر توسعه نهاد ساختار تبیین جهت ریزی برنامه

 اقدام کرد. مالکان و ساکنان با مشارکت های برنامه راهبر و مدیر و مالی منابع کننده تامین مجریان، کلیه کنند

 آوردن فراهم نیازمند شک بی ناکارآمد، های عرصه در شهری نوسازی و بهسازی اقدامات و ها برنامه برد پیش: ابزارسازی .1

 و درصد 3 تا ها اولی خانه برای میلیونی ۱3 وام سود نرخ کاهش تصویب راستا این در. است قانونی و حقوقی مالی، ابزارهای

 ودیعه نوسازی، وام بر مشتمل تسهیالت هزار یک و بیست از بیش اعطای - درصد ۱ تا فرسوده های بافت ساکنان برای

 هـ 50771 ت/ 61137 شماره وزیران هیات مصوب نوسازی تسهیالت اعطای مصوبه چارچوب در سازی مقاوم و مسکن

  دولت هیئت 6/6/7035

 2-7-  های برنامه دولت دوازدهماهداف و سیاست 

 قطارهای اندازیراه طریق از بهینه استفاده عمومی ونقلحمل سهم افزایش طریق از پایهریل شهرسازی سیاست اجرای -7

 ایحومه مسافر درصدی 7۱ سهم به دستیابی و شهرهاکالن در ایحومه

 هااولیخانه خرید قدرت افزایش بر تمرکز -0

 درآمدهامالی برای سازندگان و افزایش قدرت خرید خانوارهای با درآمد متوسط و کمجهیز منابع ت -0

 واحد هزار 333 تعداد به روستایی مسکن توسعه اجتماعی و مسکن واحد هزار 533 وتامین ساخت -4

 ایحاشیه و فرسوده هایبافت در توسعه محرک هایپروژه اجرای و شهری بازآفرینی هایبرنامه و هاسیاست اجرای بر تمرکز -5

 کشور ساختمان کنترل و مهندسی نظام ارتقای و جدید شهرهای جدید نسل اجرای شهری، انضباط گسترش -6

 مورد روبنایی و زیربنایی خدمات احداث برای هماهنگی و باقیمانده واحدهای تحویل و تکمیل طریق از مهر اتمام پروژه مسکن -1

 مهر مسکن هایمجتمع نیاز

 اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی مصوب هیات وزیران.  -۱

 2-7- ( قانون برنامه ششم توسعه2موضوعات خاص ماده ) 

 شهری ناکارآمد بافتهای بازآفرینی و اروند مَکران، سواحل شامل توسعهتوسعه  محور در قانون برنامه ششم مکان خاص موضوعات

 روستایی می باشد.  مناطق و تاریخی بافتهای ،(فرسوده بافتهای و شهرها حاشیه)

 2-7- احکام و مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه 

مطابق این برنامه . است قانونی حکم 75 شامل که است یافتهاختصاص مسکن بخش به توسعه ششم برنامه قانون 60 تا 53 مواد

 ساالنه بازآفرینی و سازیمقاوم و نوسازی بهسازی، احیاء، به نسبت برنامه طول در مکلفند هاشهرداری و کشور و شهرسازی و راه هایوزارتخانه

 -تاریخی -ناکارآمد شامل) مختلف هایگونه حسب بر پایدار شهری بازآفرینی ملی ستاد مصوب مطالعات قالب در محله هفتاد و دویست حداقل

 مقررات و قوانین چهارچوب در محورمحله رویکرد با هازیرساخت بهبود و خدمات به دسترسی ارتقای و( ایحاشیه و غیررسمی سکونتگاههای

 .نمایند اقدام ربطذی
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 بهسازی و احیاء به نسبت ای یارانه تسهیالت اعطای و تشویقی حقوقی، حمایتی، سیاستهای اعمال طریق از است مکلف همچنین دولت

       و اقدام شهرداریها و غیردولتی بخش توسط بنائی زیر و بنائی رو های سرانه رعایت با شهری فرسوده بافتهای از( %73) درصدده حداقل

 .نماید بینی پیش سنواتی بودجه قوانین در ساله همه را نیاز مورد اییارانه تسهیالت سود التفاوت مابه

 ساالنه خریدکمک هزینه  یا و ساخت به کمک برای نیاز مورد زمینتامین  و قیمتارزان تسهیالت و مالی منابع از دیگر وظایف دولت تأمین

 است. (جمعیت نفر هزار یکصد زیر شهرهای اولویت با) شهرها در درآمدکم اقشار مسکن واحد هزار پنجاه و صد حداقل

 جدید واحدهای احداث تعهد بدون مهر مسکن نیاز مورد منابع تأمین و خود تعهدات باقیمانده تأمین به نسبت است موظف مسکن نیز بانک

 .نماید اقدام شهرسازی و راه وزارت تشخیص با

 

 7- های اجراییها و برنامههدف   

های اخیر بنا به دالیل متعددی مانند افزایش نرخ عمومی تورم، کاهش درآمد واقعی خانوار و افزایش قیمت مسکن، امکان تصاحب مسکن در سال

درصد در  6325به  7033درصد در سال  6021یافته است. نسبت مالکیت خانوارهای شهری از افزایشملکی کاهش و سهم بازار اجاره از کل بازار مسکن 

 درصد رسیده است. 1327درصد به  ۱0کاهش پیداکرده است. نرخ مالکیت در نقاط روستایی با کاهش اندکی در این دوره از  7035سال 

 درصد –تحوالت نسبت مالکیت خانوارها  -7جدول 

 شرح 7033 7035

 درصد 6021 6325

 هاهای اجتماعی و اقتصادی آننتایج آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی و ویژگی -مأخذ: مرکز آمار ایران          

 تقاضای مؤثر مسکن 

های سکونت را بحرانی بها، برآیندی را رقم زده که تعادل بین درآمد خانوار و هزینهتغییرات درآمد خانوار، قیمت مسکن و اجاره 

درصد افزایش یافته است. همچنین در این سال شاخص  5/05سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به  7035کرده است. در سال 

 آید.سال رسیده که رقمی بحرانی به شمار می 70مسکن به درآمد متوسط خانوار( به  پذیری مسکن )نسبت قیمت متوسطتوان

 درصد –سهم مسکن در سبد هزینه خانوار  -2جدول 

 شرح 70۱4 7033 7037 7030 7030 7034 7035

 درصد 0۱ 07 04 0427 0024 05 0525

 سال –( خانوار ساالنه درآمد به نوساز متوسط مسکن متیق نسبت) مسکن یریپذتوان شاخص -7جدول 

 منطقه 70۱4 7034

 شهری ۱26 70

 طرح مسکن مهر و خدمات زیر بنایی آن 

قانون بودجه کل کشور تدابیر گوناگونی به منظور توسعه احداث مسکن با هدف توجه به  6تبصره  "د"به استناد بند  70۱6از سال 

حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن به اجرا درآمد و مقرر گردید وزارت های کم درآمد و اقشار محروم جامعه با رویکرد گروه

در مراحل اجرایی  .اقدام نماید« طرح مسکن مهر»واحد مسکونی در قالب  7533333مسکن و شهرسازی )وقت( نسبت به احداث 

 .میلیون واحد مسکونی افزایش یافت 0طرح، به دلیل استقبال گسترده مردم هدف طرح به بیش از 

مسکن مهر برای جمعیت هدف در کالنشهرها در شهرهای جدید و در سایر شهرها در اراضی پیرامون شهر و بخشی از واحدهای 

 ه به مراتب فوق گزارش کلی پیشرفت این طرح به شرح زیر است:های فرسوده احداث شده است. با توجمسکونی در بافت
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 مسکن مهر پیشرفتگزارش  -7جدول 

 موضوع )واحد(
 کل

 باشد( )همراه با بافت می 

 0،036،175 اتمام پی سازی 

 0،707،710 اتمام اسکلت و سقف ) فقط سقف( 

 0،31۱،330 اتمام سفت کاری 

 7،306،376 اتمام نازک کاری

 7،533،4۱0 کارپایان 

 7،043،1۱0 صورتمجلس تفکیکی 

 7،501،455 تحویل به متقاضی

 7،704،070 اخذ سند اعیانی 

 7،437،700 صدور دفترچه اقساط به نام متقاضی

 7،1۱5،510 افتتاح

 660،6۱6 دارای انشعاب فاضالب

 166،۱۱۱ دارای انشعاب آب

 153،563 دارای انشعاب برق

 6۱1،671 دارای انشعاب گاز

 تسهیالت بر اساس گزارش ها بانک مسکن
 )مبالغ به میلیون ریال ( 

433،731،057 

 7/37/7036تا تاریخ *
 

 شهرهای جدید –مسکن مهر پیشرفتگزارش  -7جدول 

 نام شهر ردیف
تعداد واحد   

 اجاره نامه
تحویل به متقاضی   

 تاکنون 
تحویل به متقاضی   

  37تا پایان سال 
فروش اقساطی 

 تاکنون
فروش اقساطی 

 37تا پایان 

 673 110 053 010 7،707 امیرکبیر 7

 0،603 0،137 0،6۱4 0،۱00 0،330 اندیشه 2

 ۱،653 ۱،1۱3 1،370 ۱،340 77،014 بهارستان 7

 7،014 7،403 363 363 0،611 بینالود 7

 70،570 75،553 77،151 7۱،5۱3 ۱7،304 پردیس 7

 41،770 43،553 46،040 46،00۱ 35،610 پرند 1

 76 76 13 13 ۱34 رامشار 1

 70 70 3 3 5،۱03 رامین 3

 03،743 03،556 03،۱07 07،4۱4 05،640 سهند 71

 7۱ 7۱ 3 3 5،416 شیرین شهر 77
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 نام شهر ردیف
تعداد واحد   

 اجاره نامه
تحویل به متقاضی   

 تاکنون 
تحویل به متقاضی   

  37تا پایان سال 
فروش اقساطی 

 تاکنون
فروش اقساطی 

 37تا پایان 

 76،053 76،۱57 7۱،756 7۱،756 04،150 صدرا 72

 0،013 0،050 0،۱73 0،۱73 4،303 عالی شهر 77

 ۱۱ 33 03 03 733 علوی 77

 74،015 74،671 03،303 03،303 03،131 فوالدشهر 77

 06،053 06،۱33 00،134 04،574 03،۱00 گلبهار 77

 4،353 4،71۱ 0،۱۱۱ 4،300 5،۱۱7 مجلسی 71

 71،774 71،۱36 70،۱33 75،403 43،146 هشتگرد  73

 7۱4،53۱ 730،۱66 7۱0،553 735،606 433،305 جمع کل

 0۱/70/7036تا تاریخ *

 میلیارد ریال برآورد شده است. 53333اعتبار مورد نیاز برای تکمیل خدمات زیربنایی مسکن مهر بالغ بر 

 

  7731های بخش مسکن در ها و محدودیتاولویت ترینمهم

 هااولویت

 هاهای مسکن حمایتی )مهر( و تأمین خدمات زیربنایی آنتکمیل پروژه 

  توسعه مسکن با رویکرد بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با رویکرد افزایش سقف تسهیالت و تأمین بخشی از سود تسهیالت از

و زنان  درآمدکمهای های جوان، گروههزار واحد مسکونی با اولویت تأمین مسکن برای زوج 733محل بودجه عمومی برای 

 سرپرست خانوار 

 ها برای پرداخت بخشی از یارانه سود خش مسکن با تأمین منابع از محل قانون هدفمند کردن یارانهسازی حمایت دولت در بشفاف

 تسهیالت مسکن 

  فضایی شهریهای نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاریبخش مناطق حاشیهفضایی دهی سامان.   

 ناییهای تأمین مسکن شهری و روستایی با امکانات اولیه زیربیابی مناسب طرحمکان 

 افزایش سقف فردی تسهیالت به سبب پوشش افزایش قیمت مصالح و دستمزدها 

 با استفاده از یارانه تسهیالت بانکی  های فرسوده روستاییتشویق و ترغیب روستاییان به نوسازی بافت. 

   مردمی و بخش خصوصی های گذاریسرمایهمشارکت و جذب 

 شیابی؛ نظارت و تخصیص منابع عمومیریزی، ارزگذاری، برنامهیکپارچگی در سیاست 

 هامحدودیت

 افزایش سطح عمومی قیمت ها و تاثیر آن در بخش مسکن در قالب افزایش هزینه اجاره و هزینه هر متر مربع واحد مسکونی 

 کاهش قدرت خرید خانوارها 

 کاهش سهم تسهیالت بانکی مسکن در هزینه خرید 

 افزایش هزینه ساخت و ساز مسکن 

  ریسک برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح مسکنافزایش 

 

 .است 6ی اجرایی فصل مسکن به شرح جدول هادستگاه، راهبردها و اقدامات اجرایی هاهدف
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 (: اهداف، راهبردها و اقدامات اجرایی7جدول )

 750333عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت راه و شهرسازی 

 750333وزارت راه شهرسازی عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

7 

مدیریت و ساماندهی 

 عرضه زمین و مسکن

 تواند باشد()هدف نمی

 

 افزایش تولید مسکن

 ارتقاء صنعتی سازی ساختمان

 انبوه سازی مسکن

  سازی مسکنمتناسب

پذیری واحدهای فرسوده مسکونی کاهش آسیب

 روستائی

بهینه منابع یارانه ها به منظور حمایت از توزیع 

 گروههای هدف

شناسائی گروههای هدف و ظرفیت سنجی 

 توانمندیهای نهادهای متولی این گروهها

 راهبری تولید مسکن

 تنظیم مصرف سرانه زمین

 تنظیم تراکم خانوار در واحد مسکونی

 مستغالتتهیه طرح پژوهشی )ساماندهی بنگاههای املک و 

 افزایش سهم صنعتی سازی

 افزایش سهم انبوه سازی مسکن

 کاهش متوسط زیربنای هر واحد مسکونی

 تولید مسکن روستائی

پژوهشی شناسائی گروههای هدف با رعایت ویژگیهای اجتماعی،  حتهیه طر

 اقتصادی، فرهنگی و .......خانوارها

0 

استفاده بهینه از 

پولی و مالی بازارهای 

در جهت تنظیم و تعادل 

 بخشی بازار مسکن

گسترش ابزارهای پولی و مالی در تنظیم بازار 

 مسکن

 درصد 53افزایش سهم تسهیالت خرید نسبت به قیمت یک واحد مسکونی تا 

تهیه طره پژوهشی )ارتقاء کارایی نظام مالیاتی در بخش مسکن از طریق تدوین 

 بسته بهینه مالیاتی

شفاف سازی اطالعات و بهبود مدیریت بازار با 

 های اطالعاتیاستفاده از گسترش بانک
 های اطالعاتی مسکن و ساختمانتکمیل و توسعه بانک

0 

سازی خانوارها دتوانمن

در تامین مسکن مناسب 

 شهری و روستائی

 حمایت از اقشار کم درآمد و زوجهای جوان

 حمایت از اقشار کم درآمدتخصیص از برنامه تولید مسکن برای 

 مسکنیکم راه اندازی صندوق پس انداز 

4 
بهسازی و نوسازی 

 بافتهای فرسوده شهری

حمایت از نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی 

 های فرسودهدر بافت

حمایت از نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی واقع در پرداخت تسهیالت  

 بافتهای فرسوده شهری

5 

نظام فنی ارتقاء 

ساختمان در فرآیند 

برداری تولید، اجرا و بهره

 از ساختمان

 ارتقاء کیفی صنعت ساختمان

 )ساخت و ساز واحدهای مسکونی( کنترل و نظارت عالیه واحدها

 )حذف( نظارت عالیه بر عملکرد سازمانها و دستگاههای کنترل و اجرای ساختمان

 های نویناستفاده از فناوریبا تهیه طرح پژوهشی صنعتی سازی 

 ارتقاء سطح توانمندیهای

 دست اندرکاران و سازندگان
 آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان

 

 





 

 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف7فرم شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت راه و شهرسازی

 اجرایی زیرمجموعه: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیعنوان دستگاه 

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

1 2 3 4 

 اول
های کلی اقتصاد تسهیل در اجرای سیاست

  ونقلمقاومتی بخش مسکن و حمل

های نوین ساختمانی با رویکرد توسعه فناوری

 کاهش مصرف انرژی و ارتقاء ایمنی

های فنی صادر شده جهت محصوالت نامهها و گواهینحوه صدور تأییدیه نظارت عالیه بر -1

 افزارهای آنهای نوین ساختمان با رویکرد ایجاد بانک اطالعات و نرمسازی شده و فناوریصنعتی

 استانداردسازی محصوالت و مصالح نوین ساختمانی و درج الزامات آنها در مقررات ملی ساختمان -2

های سازی زمینهها و تعیین رده انرژی و فراهماستانداردهای مصرف انرژی در ساختمان تدوین -3

 اجرایی آن

سازی و مصالح با مصرف انرژی ریزی برای کاهش شدت مصرف انرژی با استفاده از سبکبرنامه -4

 ترکم

 دوم
توانمندسازی نیروهای متخصص و ماهر فعال 

 سازیونقل، مسکن و شهردر صنعت حمل

های تخصصی ارتقاء و توسعه کمی و کیفی آموزش

و ترویج مقررات راه، مسکن و شهرسازی و افزایش 

 های مهارتیسهم آموزش

 ای و مهارتیهای دانشگاهی کاربردی با تأکید بر رویکردهای حرفهبرگزاری آموزش -1

 آموزش مهندسی تخصصی، مهارتی و-های آموزشی ضمن خدمت فنیتوسعه و برگزاری دوره -2

 های تخصصیها و کنفرانسبرگزاری همایش -3

 های اطالعاتی تخصصیاندازی بانکروزرسانی و راهبه -4

 سوم
ی اول منطقه در تسهیل در دستیابی به رتبه

 علم و فناوری و تثبیت آن

های های کاربردی در زمینهتعریف و انجام پژوهش

بهبود وضعیت راه، مسکن و شهرسازی در جهت 

های های تخصصی حوزهاستانداردها و دستورالعمل

 مربوط

وری، حفظ منظور ارتقاء ایمنی، دوام، آسایش، حفظ انرژی، بهرههای تحقیقاتی بهاجرای پروژه -1

 ونقل، مسکن و شهرسازیهای حملمحیط زیست و بهبود عملکرد و کیفیت محصوالت در بخش

 های راه، مسکن و شهرسازیهای مرتبط در حوزهدستورالعمل تدوین ضوابط، مقررات و -2

سازی و حمایت از تحقیق و توسعه، تجاری

های راه، مسکن و های صنعتی در حوزهفناوری

 شهرسازی

 های نوینآوریها و فنارزیابی و توسعه نوآوری -1

 منافع ملیهای نوین با توجه به شرایط و آوریسازی فنتوسعه و بومی -2

ها، ابنیه فنی، افزایش ایمنی و عمر مفید ساختمان

 ونقلراه و حمل

 ها در برابر زلزلهسازی ساختمانهای مقاومپژوهش در زمینه -1

 سوزی، سیل، طوفان و سایر بالیاها در برابر آتشپژوهش در زمینه کاهش خطرپذیری ساختمان -2

 ونقلایمنی و عمر مفید راه و سیستم حملمنظور افزایش پژوهش به -3

 توسعه و نگهداری شبکه شتابنگاری کشور -4



 

 7- های عملکرد و برآورد اعتبارات دستگاه اجراییتعیین سنجه 

 برآورد سنجه های عملکرد اعتبارات هزینه ای و تمام شده بر حسب برنامه و فعالیت -( 2فرم شماره )

 777111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: ـ وزارت راه و شهرسازی  777111عنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 777111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: وزارت راه و شهرسازی

 «ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه 

 بندی
 فعالیتعنوان برنامه / 

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

7737 

عملکرد 

ششماهه 

7731 

پیش بینی 

7731 

بنیی پیش

برنامه 

7731 

برآورد 

7731 

عملکرد 

7737 

عملکرد 

ششماهه 

7731 

پیش 

بینی 

7731 

برآورد 

7731 

عملکرد 

737 

عملکرد 

ششماهه 

7731 

پیش 

بینی 

7731 

برآورد 

7731 

7 2 7 7 7 7 1  1 3 71 77 72 77 77 77 

7537337333 
برنامه راهبری نظام فنی واقتصادی مسکن 

 وساختمان

 واحدمسکونی

 تولیدشده
503333 063333 063333 503333 503333 304۱5 470۱0 67306 000373 7۱/3 76/3 04/3 736035 

7537337337 
ایجادوبروزآوری سامانه هاوبانکهای 

 اطالعاتی
 70753 0333 0333 533/4۱53 40333 77631 1۱33 7340۱ 03 4 0 0 4 بانک-سامانه

7537337330 

تشکیل جلسات شورای هماهنگی مسکن 

 وکمیته های فنی مشورتی

 مسکن وساختمان

 35 13 13 ۱53/14 51033 070۱ 0733 4437 63 63 03 03 63 جلسه-کمیته

7537337330 

تعیین حدودصالحیت حرفه ای 
پایه مربوط به پروانه دور،تمدیدوارتقای 

 اشتغال به کاراشخاص حقیقی وحقوقی

-مدرک

 پروانه
633 033 033 633 633 5033 06۱0 0374 65634 ۱00/۱ 343/۱ 343/۱ 733 

7537337334 

تهیه فیلم آموزشی، انتشار کتاب، مقاله، 

فصلنامه و خبرنامه در زمینه مسکن و 

 ساختمان

 00/0 071/0 071/0 064/0 ۱3333 03340 06633 56101 04333 04333 70333 70333 042333 عنوان

7537337335 

ها، تصویب، ابالغ و ترویج سیاستتهیه،

معیارها و استانداردهای  ضوابط، قوانین،

 حوزه مسکن و ساختمان

 0۱/7 ۱43/3 ۱43/3 536/7 64414 0005 0733 1503 5333 5333 0533 0533 5333 ضابطه

 3 01/3 3 3 0۱301 06۱36 3 3 733333 733333 733333 733333 3 ایثارگر برای تأمین مسکن ایثارگرانبرنامه کمک  7537330333

7537330337 
راهبری پرداخت یارانه به آزادگان،جانبازان 

 وخانواده شهداء
 443 01/3 3 3 44333 06۱36 3 3 733333 733333 733333 733333 3 ایثارگر

7537334333 
ارتقای طراحی و معماری برنامه راهبری 

 شهری
 61/06666 04/03456 03۱70 61/0۱046 003333 77۱063 60403 7634۱3 6 6 0 0 6 ضابطه



 

شماره طبقه 

 بندی
 فعالیتعنوان برنامه / 

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

7737 

عملکرد 

ششماهه 

7731 

پیش بینی 

7731 

بنیی پیش

برنامه 

7731 

برآورد 

7731 

عملکرد 

7737 

عملکرد 

ششماهه 

7731 

پیش 

بینی 

7731 

برآورد 

7731 

عملکرد 

737 

عملکرد 

ششماهه 

7731 

پیش 

بینی 

7731 

برآورد 

7731 

7537334337 
انتشار کتب، مقاالت و جزوات راهنما در 

 زمینه شهرسازی و معماری
 7 653/3 653/3 ۱۱4/3 06333 6753 0053 ۱۱05 03333 73333 5333 5333 732333 نشریه

7537334330 

ها و ها، نمایشگاهبرگزاری همایش
های تخصصی مرتبط با معماری و کارگاه

 شهرسازی

 010 005 005 153/447 73333 4۱63 0633 136۱ 43 76 ۱ ۱ 76 همایش

7537334330 

های فنی، تخصصی تشکیل جلسات کمیته
و مشورتی شورایعالی شهرسازی و معماری 

 و ابالغ مصوبات مربوطه

 57 ۱00/733 ۱00/733 ۱36/703 00133 00374 70733 00515 043 043 703 703 043 جلسه

7537334334 
تشکیل، شرکت و اعالم نظر در جلسات 

 مرتبط با شهرسازی و معماری
 37/43 606/00 606/00 701/00 3333 4۱63 0633 136۱ 003 003 773 773 003 جلسه

7537334335 
های توسعه طرحهای پایه کلیه تهیه نقشه

 و عمران در سطوح مختلف
 61/776 65 65 053/۱۱ 74333 1050 0333 73630 703 703 63 63 703 نقشه

7537334336 

ها، ضابط، قوانین و تهیه و تدوین سیاست
های معیارها و استانداردهای مرتبط با طرح

 توسعه و عمران

 77۱4 307/1۱4 307/1۱4 710/303 06133 41667 053۱3 63731 6407 64 00 00 64 ضابطه

7537334331 

نظارت عالیه بر اجرای ضوابط، مقررات، 
معیارها و استانداردهای شهرسازی و 

 مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری

 7733 033/7۱ 033/7۱ 600/07 05133 717۱1 3733 07600 03 72333 533 533 72333 ضابطه

753733433۱ 

پایگاه اطالعات نظارت و بروزرسانی 
های توسعه و عمران جغرافیایی کلیه طرح

 در سطوح مختلف

 7153 353 353 053/7005 74333 105۱ 0۱33 73630 ۱ ۱ 4 4 ۱ پایگاه

 7547 63/7434 3 03/13۱ 1134 1410 3 0547 5 5 5 3 سازمان پروانه ةای نظام مهندسیبرنامه کمک به سازمان 753033۱333

753033۱337 
بروزرسانی سامانه جامع مهندسی راهبری 

 کشور
 0333 710۱ 3 533/۱۱4 0333 710۱ 3 ۱۱5 7 7 7 3 7 سامانه

753033۱330 
راهبری صدورپروانه خدمات آزمایشگاهی 

 هاکنترل و بازرسی و پایه ارشد انبوه سازه
 44/3 7۱47 3 7۱1/3 0033 7۱47 3 306 52333 52333 0533 3 52333 پروانه

753033۱330 
راهبری و نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و 

 مقررات مرتبط با مسکن و ساختمان
 0633 0354 3 1۱4 0633 0354 3 1۱4 7 7 7 3 7 مورد

753033۱334 
ةای نظام راهبری کمک به سازمان

 ةای نظام کاردانیمهندسی سازمان
 443 7۱43 3 733/7۱1 0033 7۱43 3 306 5 5 0533 3 5 سازمان

  



 

 
 ای )بر حسب برنامه و فعالیت(های عملکرد و اعتبارات هزینه(: برآورد سنجه2شماره )فرم 

 777111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: وزارت راه و شهرسازی عنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 7771112اجرایی زیرمجموعه:  شماره طبقه بندی دستگاه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه 

 بندی
 عنوان برنامه / فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

7737 

عملکرد 

ششماهه 

7731 

پیش 

بینی 

7731 

بنیی پیش

برنامه 

7731 

برآورد 

7731 

عملکرد 

7737 

عملکرد 

ششماهه 

7731 

پیش 

بینی 

7731 

برآورد 

7731 

عملکرد 

737 

عملکرد 

ششماهه 

7731 

پیش 

بینی 

7731 

برآورد 

7731 

7 2 7 7 7 7 1  1 3 71 77 72 77 77 77 

7537330333 
های برنامه ارتقای کیفیت مصالح و فرآورده

 ساختمانی و ابنیه فنی
 577    46333 0۱170 7055۱ 7316۱ 33 3 ۱5 ۱5 3 فرآورده

 73 75215 42۱5 3257 4033 0331 574 0031 003 073 04۱ 736 050 تست انجام خدمات آزمایشگاهی 7537330337

 63 402۱1 3233 13233 033 715 3 13 5 5 4 3 7 مشاوره انجام مشاوره فنی 7537330330

 63 60266 03213 04263 70033 ۱746 0600 4133 733 033 703 77۱ 734 گواهینامه تمدید گواهینامه 7537330330

 740277 735233 10210 5026۱ 01333 74۱01 ۱000 77130 733 733 743 770 07۱ گواهینامه صدور گواهینامه فنی 7537330334

 753 ۱02۱5 623۱ 51231 01333 7651 13 133 7۱3 03 03 70 74 نظریه ارائه نظریه فنی 7537330335

 44033    0630 0۱450 70313 05640 70 3 75 70 3 ضابطه برنامه ارتقای کیفیت ساخت و ساز 7530330333

7530330337 
های ها و کنفرانسهمایشها برگزاری دوره

 تخصصی
 073 700230 766261 707205 75033 71034 0533 3۱07 13 733 703 07 ۱7 دوره

 0007 7300245 7374233 740۱201 03333 0775۱ 3513 75۱07 70 77 77 5 77 پروژه تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان 7530330330

 ای و مهارتیحرفهبرنامه آموزش غیر رسمی فنی  7۱30335333
مهارت 

 آموز
3 3 433 433 3 46۱5 3 ۱550 3 55270 3 736233 3 

 3 736233 3 55270 3 ۱550 3 46۱5 3 433 433 3 3 دوره های آموزشی مهارتیبرگزاری دوره 7۱30335303

 آموزشیوکمکآموزشیهایفعالیتکیفیتارتقایبرنامه 7۱30373333

دانشجو 
در سنوات 

مجاز 
 تحصیلی

3 4 03 03 3 0603 47 6650 1333 450215 73205 000261 401253 

 401253 000261 73205 450215 1333 6650 47 0603 3 03 03 4 3 دانشجو های آموزشی دانشگاهی کاربردیبرگزاری دوره 7۱30373370



 

 برنامه(ای )بر حسب های سرمایههای عملکرد و اعتبارات تملک دارایی(: برآورد سنجه7فرم )

 777111بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت راه و شهرسازی

 777111 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: وزارت راه و شهرسازی

 «ارقام به میلیون ریال»

شماره 

 بندیطبقه

عنوان برنامه / 

 فعالیت
 سنجه عملکرد

 ایهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی هدف کمی

اولویت 

عملکرد  برنامه

7737 

عملکرد 

ماهه شش

7731 

بینی پیش

7731 

7731 

عملکرد 

7737 

7731 7731 

بینی پیش

 برنامه

بینی پیش

7731 
 ابالغی

بینی پیش

 عملکرد

بینی پیش

 برنامه

بینی پیش

7731 

7 2 7 7 7 7 1 1 3 71 77 72 77 77 

 جمع کل
            

7537337333 

برنامه راهبردی نظام 
فنی و اقتصادی 
 مسکن و ساختمان

- - - - - - 03333 15333 53333 51۱333 ۱3473 7 
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 فصل بیست و پنجم

توسعه و خدمات شهری، 

 روستایی و عشایری
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 8-   مقدمه 

امروزه مديريت شهري و روستايي نقشي اساسي در پايداري و توسعه يافتگي زندگي شهري و روستايي دارد. با اين وجود اثرگذاري مثبت 

توان داشتن اختيار و مسئوليت، توانايي تامين منابع مالي ها را ميترين آنشرايطي است كه مهممديريت شهري و روستايي مستلزم فراهم آوردن 

دهد كه با وجود تفاوت در جايگاه، وظايف و اختيارات مديريت شهري و روستايي و پايدار و مشاركت عمومي دانست. تجارب موفق جهاني نشان مي

حاكم بر اداره امور كالنِ كشورها، امور محلي و مديريت شهري و روستايي در قالب يك سيستم ويژه و  ها با نظام سياسي و اداريتطبيق جايگاه آن

شود. ضرورت انجام امور محلي توسط مديريت شهري و روستايي و لزوم تفكيك آن از امور ملي داليل مختلف اجتماعي، نسبتاً مستقل انجام مي

گيري و مشاركت فعال در امور محلي توسط شهروندان و نهادهاي منتخب توان حقِ تصميمن آن را ميتريسياسي، اقتصادي و فرهنگي دارد كه مهم

رغم سابقه طوالني نهادهاي مديريت شهري و روستايي از جمله بلديه، هنوز شاهد بندي به اصول كلي حاكم بر كشور دانست. عليها ضمن پايآن

 ها در بين نهادهاي متعدد دخيل در امر مديريت شهري و روستايي در كشور هستيم. ياريتفرق مديريت و تقسيم وظايف شهرداري ها و ده

هاي هاي متعددي در زمينههاي كشور در فرايند توسعه شهري و روستايي و ايجاد خدمات مورد نياز شهروندان با چالشها و دهياريشهرداري

مديران شهري و روستايي كمبود منابع درآمدي مورد نياز براي ارائه خدمات و ايجاد روي هاي پيشترين چالشمختلف روبرو هستند. يكي از مهم

زيرساختارهاي شهري و روستايي است. گسترش جمعيت، نرخ فزاينده مهاجرت از روستاهاي كشور به شهرها، بسط روابط اجتماعي گسترش فيزيكي 

هاي دولت به شهرهاي بزرگ سبب افزايش مطالبات شهروندان و كاهش كمكونقل شهري، و رشد محدوده شهرها، تقاضاي قابل مالحظه در حمل

اي مواجه شوند. مديريت مناسب و هدايت و نظارت بر هاي كشور در زمينه تأمين منابع مالي خود با مشكالت عديدهها و دهياريگرديد كه شهرداري

 باشد.هاي كشور ميها و دهياريرابطه به عهده سازمان شهرداريها و اجراي وظايف قانوني در اين ها و دهياريهاي شهرداريفعاليت

هاي عمران شهرهاي جديد، شركت مادر تخصصي عمران اعتبارات اين فصل مربوط به سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور، شركت

ها در حوزه مديريت شهري و روستايي، دهياريها و شود. شهرداريهاي متروي شهري ميو بهسازي شهري ايران و شهرداري هاي مجري طرح

زيست، خدمات شهري و روستايي، تحقق شهر و روستاي الكترونيكي، ونقل و ترافيك، فرهنگي و اجتماعي، گردشگري، عمراني، محيطماليه، حمل

در ارتباط تنگاتنگ هستند. به همين دليل در  ايمني و مديريت بحران داراي وظايف قانوني بوده و شهروندان در زندگي روزمره با شهرداري و دهياري

شود. با توجه به شرح وظايف حاكميتي و اجرايي ها گذاشته ميساله توسعه احكام و تكاليف مختلفي به عهده آنهاي پنجقوانين باالدستي و برنامه

 گردد.ربط ارسال ميرساله تهيه و به مراجع ذيهاي آن هاين سازمان در تكاليف قانوني برنامه پنجم توسعه، گزارش عملكرد احكام و شاخص

 

 2- وضعیت فصل در اسناد فرادستی 

 2-8- هاشرح وظایف و ماموریت 

 شود:وارد زير ميمهاي ذيربط اين فصل شامل وظايف مهم دستگاه

 فضای سبز 

شهروندان بوجود آورده است كه از آن جمله ي را براي ات زيست محيطي و اجتماعي عديدهرويه شهرها، مشكالافزايش جمعيت و گسترش بي

هاي گسترده در اطراف شهرها و برهم خوردن آرامش رويه از وسايل نقليه، ايجاد حاشيه نشينيتوان به آلودگي هواي ناشي از استفاده بيمي

به عنوان مهمترين نهاده جذب دي اكسيد هاي تنفسي شهرها و منبع توليد اكسيژن شهروندان و غيره اشاره نمود. فضاهاي سبز شهري بعنوان ريه

تواند نقش كليدي براي باشد، كه عالوه بر تاثيرات مثبتي كه بر بهبود كيفيت محيط زيست و افزايش تعامالت شهروندان دارد، ميكربن مطرح مي

اي سبز به عنوان يكي از راهكارهاي كه امروزه استفاده از فضشهرها داشته باشد بطوريرويه شهرها بخصوص در كالنجلوگيري از گسترش بي

قانون  55باشد. بر اساس مفاد بند يك ماده اساسي جهت بهبود شرايط فعلي و تامين فضاهاي مناسب براي تجديد آرامش شهروندان مطرح مي

باشد كه در شهرداري مي شهرداري و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها وظيفه احداث، حفظ و نگهداري در محدوده و حريم شهر بر عهده

 باشد.متر مربع مي 11..طور ميانگين در كشورحدود حال حاضر سرانه فضاي سبز شهري به
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 جدول 8- بررسی شاخصهای فضای سبز با استاندارد جهانی*

 استانداردهاي جهاني 931.بيني وضع موجود پيش واحدمتعارف شاخص

 15 -12 1. مترمربع سرانه کل فضای سبز شهری

 22. 51 درصد فضای سبزشهری تحت پوشش شبکه آبرسانی مستقل فضای سبز )آب خام(

* www.roshd.ir 

 مدیریت پسماند 

ها نقش مهمي در ارتقاي باشد و مديريت بهينه آنهاي شهرها و روستاهاي كشور مطرح ميموضوع مديريت پسماند به عنوان يكي از اولويت

ناپذير شود. تواند موجب بروز عوارض جبرانهاي دفع مناسب ميكشور داشته و در صورت عدم اجراي روشكيفيت محيط زيست شهرها و روستاهاي 

نامه اجرايي آن، مديريت اجرايي انواع پسماندهاي توليدي مشخص و آيين 919.اين در حالي است كه بر اساس مفاد قانون مديريت پسماند مصوب 

 ها گذاشته شده است.ها و دهياريرها و روستاها بر عهده شهرداريو بخش پسماند عادي و جزء ويژه آن در شه

 جدول 2- مقایسه شاخصهای مدیریت پسماند کشور با کشورهای منتخب*

 عنوان شاخص رديف
واحد 

 متعارف

رشد/متوسط دوره برنامه  هاي برنامه پنجمسال

 پنجم )درصد(

 12.9در سال  كشورهاي منتخب

 تركيه يونان فرانسه آلمان 931. 939. 931. .93. 932.

 1 2. 21 22. 5 19 .1 12 12 3. درصد بازیافت مواد و انرژی .

 51 19 11 2 .1 2 5 9 9 9 درصد دفن بهداشتی پسماند 1

 هاي كشور در برنامه ششم توسعهها و دهياريبر اساس گزارش سازمان شهرداري *

  نشانیآتش ایمنی و 

 ها،قانون شهرداري 55ماده  1.سوزي و حوادث در بند ايمني شهر و شهروندان در برابر خطرات مربوط به بروز آتشريزي براي تحقق برنامه

 تصريح شده است.

 جدول9- مقایسه شاخصهای آتشنشانی کشور  بااستاندارد جهانی در سال 87*

 شاخص /استاندارد
تعداد موردنياز 

 برحسب استاندارد
 32تعدادموجود سال

كمبود تعداد 

 برحسب استاندارد
 تعريف استاندارد

 هزار نفر يك ايستگاه52به ازاي هر .11 غيرمستقل(112باب)812. باب311. تعداد ايستگاه

 اينشان حرفهنفر شهروند يك نفر آتش1522به ازاي هر 1111 نفر1221. نفر1.122 اينشان حرفهتعداد نيروي آتش

 نشان داوطلبنفر شهروند يك آتش 222.به ازاي هر  11855 9915. 51222 نشان داوطلبآتش

 11. دستگاه  9222 9158 وتعداد خودر
دستگاه خودروي  1به ازاي هر ايستگاه كوچك)حداقلي( 

 سنگيننشاني سبك و نيمهآتش

 هاي كشور در برنامه ششم توسعهها و دهياريبر اساس گزارش سازمان شهرداري *

 حمل و نقل شهری و روستایی 

محيطي و انساني شهرهاي كشور شده است. اثرات مخرب زيستگير اكثر كالنهاي اخير، آلودگي هوا به عنوان معضلي الينحل گريباندر سال

افزايش آلودگي هوا و به تبع آن از بين رفتن حقوق اوليه شهروندي باعث ايجاد نگاهي ويژه به اين مساله شده است. از طرفي مطالعات 

ها )به جز در شان از سهم باالي حمل و نقل شهري در آلودگي هوا داشته كه متاسفانه به دليل عدم تهيه ليست انتشار آاليندهمحيطي نزيست

هاي مرتبط با حمل ونقل شهري ارايه كرد. آمار به روشني بيانگر رشد روزافزون توان پايشي دقيق از سهم هريك از آاليندهشهر تهران( نميكالن

هاي مختلف از قبيل ريزي و فعاليت در زمينهباشد كه منجر به برنامههاي فسيلي ميو به تبع آن افزايش ترافيك و مصرف سوخت سفرهاي شخصي

بهبود كيفيت سوخت در شهرهاي آلوده، اصالح روند معاينه فني خودروها و تالش براي تقويت ابزارهاي نظارتي، نوسازي و از رده خارج كردن 
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بر از جمله ريلي، هاي انبوههاي مديريت تقاضاي سفر با اولويت افزايش سهم سفرهاي حمل و نقل همگاني و توسعه سامانهسياست ناوگان فرسوده و

 سواري و... شده است.روي و دوچرخهتوسعه حمل و نقل پاك مانند پياده

اي را  به تمامي طه عطفي توانست نگاه ويژهبه عنوان نق  18تصويب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در سال 

مسائل مرتبط با حمل و نقل و ترافيك و مصرف سوخت معطوف نمايد و تكليف دولت براي كمك مالي و معنوي در راستاي  بهبود حمل و نقل گام 

 موثر و حركتي رو به جلو در اين زمينه بود.

آوري اي وضعيت بخش حمل و نقل شهري با ساير كشورها، آمار و اطالعات مرتبط با حمل و نقل در ساير كشورها جمعمنظور بررسي مقايسهبه

 25بندي شده است. براساس هدف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه در انتهاي برنامه سهم حمل و نقل عمومي از سفرهاي شهري بايد به و دسته

دهد. شهر جهان در سالهاي مختلف را نشان مي 15. وضعيت فعلي سهم حمل و نقل عمومي از مجموع سفرهاي شهري را در يدميرسدرصد 

درصدي از سفرهاي شهري براي كل شهرهاي ايران در مقايسه با ساير شهرهاي دنيا سهم  25شود، سهم گونه كه در اين نمودار مشاهده ميهمان

نطقي بوده و براي حصول آن، ايران بايد در زمره بهترين كشورهاي دنيا در بخش حمل و نقل عمومي باشد. در حال حاظر قابل توجه و در واقع غير م

باشد، در حالي كه در ساير شهرهاي دنيا اين آن سهم تاكسيراني مي %12، در حدود 931.حمل و نقل عمومي در ايران در سال  %1119نيز در سهم 

 ني و قطار شهري است.سهم تنها شامل اتوبوسرا

 
شهرهای دنیا سایر مقایسه متوسط سهم حمل و نقل عمومی ازسفرهای شهری درشهرهای کشور با -8نمودار   

 
یمقایسه ایران باسایرکشورها درمتوسط رشد ساالنه سهم حمل ونقل عمومی ازمجموع سفرهای شهر -2نمودار   
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 وضعیت قطارهای شهری کشوربه تفکیك هر شهر -9جدول 

 برداري رسيدهمقدار به بهره )كيلومتر( مقدار در قانون عنوان طرح رديف
 91 89 احداث قطار شهري مشهد .
 5. 19 احداث قطار شهري اصفهان 1
 .. 91 احداث قطار شهري تبريز 9
 1115 12 احداث قطار شهري شيراز 1
 2 15 شهري كرجاحداث قطار  5
 2 11 احداث قطار شهري اهواز 8
 8511. 11. )به همراه گلشهر به تهران( تهراناحداث و تكميل خطوط اولويت دار متروي  2
 2 95 احداث قطار شهري قم 1
 2 1. احداث قطار شهري كرمانشاه 3

 297.7 994 جمع کل

ای کشور به تفکیك هرشهروضعیت قطارحومه -4جدول   

 )كيلومتر( مقدار عنوان طرح رديف

 15 شهر تهران به شهرهاي جديد)هشتگرد(احداث قطار شهري كالن .

 12 شهر اصفهان به شهرهاي جديد)بهارستان و فوالدشهر(احداث قطار شهري كالن 1

 52 شهر تهران به شهر جديد)پرند(احداث قطار شهري كالن 9

 18 شهرجديد گلبهار و چنارانشهر مشهد به احداث قطار شهري كالن 1

 9. اتصال شهر اسالمشهر به متروي تهران 5

 879 جمع کل

 ساماندهی کالبدی شهری و روستایی 

هاي اجتماعي ، فرهنگي هاي چهارگانه امور حاكميتي، امور تصديجايگاه بخش شهرسازي و معماري با عنايت به تفكيك وظايف دولت در حوزه

هاي اقتصادي به عنوان يكي از وظايف مهم دولت در حوزه امور حاكميتي است كه اثر بخشي و كارآمدي آن و خدماتي، امور زيربنايي و امور تصدي

يجاد محيط زيست بهتر، اعتالي هنر معماري، ارتقاي كيفي محيط شهري، قابليت ظهور دارد و طبيعتاً، ابزارهاي مناسب آن مبتني بر مديريت در ا

، ي فضا و خدمات، توسعه موزون شهرهاها، توزيع عادالنهريزي سطوح مورد نياز مربوط به استقرار كاربريخردمندانه فضاي سرزمين از طريق برنامه

 باشد. ها و مناطق كشور قابل تنظيم ميهاي شهري، ناحيهمجموعه

ها و رويدادهاي دايمي مكرر براي يك جامعه هستند، محل بروز و ظهور هاي زندگي شهري و روستائي بستر فعاليتكه بناها و عرصهضمن اين

ارتباطي كه با كيفيت بروز اختيار جامعه دارند و به واسطه وابستگي ذهنيت و رويكردهاي جامعه نسبت به شيوه زندگي نيز مي باشند، لذا به واسطه 

 يابند.آن به مكان و زمان، به عنوان يك امر فرهنگي يا دقيق تر به عنوان يك مظهر فرهنگي اهميت مي

8989تا  8994های  تعداد و درصد جمعیت شهری و روستایی طی سال -6جدول   

 رينقاط شه نقاط روستايي جمعيت غيرساكن
 سال كل كشور

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

.113 119232 8118 .922..1. 9.11 5359589 .1351221 .995 

1125 223233 81 .5331128 91 3231118 15211211 .915 

.129 9121.1 59 .2151218 12 .5151812 99221211 .955 

215. 15.231 1511 1191395. 5119 1811158. 131152.2 .985 

2195 1..128 9119 19218139 8.19 981.2213 82255111 .925 

21.5 .212.2 9.11 11.9..2. 8111 11153381 22135211 .915 

2122 58115 1115 1.118219 2.11 5981888. 25.13883 .932 
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درصد اين شهرها جزو شهرهاي بسيار  15شهر افزايش يافته است. نزديك به   .1..به  8.1طي پانزده سال گذشته شمار شهرهاي كشور از 

 52باشند. تا صد هزار نفر مي 15شهر نيز جزء شهرهاي كوچك  18.دهند. از اين ميان هزار نفر را در خود اسكان مي 15كوچك و جمعيتي كمتر از 

هزار نفر  152شهر نيز باالي  13هند. ددرصد از جمعيت كل كشور را در خود جاي مي 2.هزار نفر دارند و  152تا  22.شهر نيز جمعيتي بيش از 

 كنند.درصد جمعيت شهري كشور در اين شهرها زندگي مي 5911جمعيت دارند كه حدود 
 

(8994-89تغییرات جمعیت شهرهای با طبقات مختلف جمعیتی ) -7جدول   

 طبقه بندي جمعيت

نسبت جمعيت هر  نرخ رشد ساالنه 932. 915.
 طبقه به كل

 (932.درصد)
 كل جمعيت تعداد شهر كل جمعيت شهرتعداد 

 تعداد شهر
 درصد

 جمعيت
 درصد

 59191 1/.1 1112 11833 13 15121 18 نفر و بيشتر 152222

 8138. 121. 121. .3.1 52 1929 51 نفر22222. -113333

 2185. 9111 .911 5211 11 1112 22 نفر52222 – 33333

 8132 2191 2121 92.2 21. 9852 22. نفر15222 – 13333

 8118 2113 ..1. 9121 111 9919 1.2 نفر2222. – 11333

 122 2.1. 112 نفر5222 – 3333
9211 

1132 
9122 5189 

 9118 922 111 9.1 نفر5222كمتر از 

 899 2.89 99/2 49769 8898 99269 8989 جمع

ي اهميت بيشتري بودند مورد بررسي قرار گرفتند كه عبارتند از: سرانه خدمات شاخص كه داراي درجه 1هاي بررسي شده، از ميان شاخص

هاي توسعه شهري، نسبت مساحت بافت بهسازي و نوسازي شده به كل مساحت بافت عمومي شهري، سرانه زمين شهري، درصد تحقق طرح

هاي غير رسمي، نسبت مساحت بافت تاريخي به مساحت كل گاههاي غيررسمي ساماندهي شده به كل سكونتگاهفرسوده، نسبت مساحت سكونت

 هاي غير رسمي. گاهشهر، نسبت جمعيت ساكن در بافت فرسوده و نسبت جمعيت ساكن در سكونت

به منظور تعيين نسبت مساحت بافت بهسازي و نوسازي شده به كل بافت فرسوده، اطالعات مربوط به شهرهاي كشور به تفكيك كالنشهر، 

هزار نفرجمعيت به شرح جدول  52هزار نفر جمعيت، شهرهاي كمتر از 122هزار نفرالي  52ميليون نفر جمعيت، شهرهاي  .هزار نفرالي 122شهرهاي 

 بي قرار گرفته است.مورد ارزيا 1

های توسعه وعمران شهریپذیری طرحدرصدتحقق - 9جدول   

 نسبت به محدوده شهر)درصد(
 شاخص

 )مساحت به هكتار(
 شهرها تعداد شهر

 تهران . 9181 5

 شهرهاكالن 2 1251. 211

 ميليون نفر جمعيت.هزار نفرالي 122شهرهاي  .9 18.2. 211.

 هزار نفرالي جمعيت122نفرالي هزار 52شهرهاي  2.. 99..1 211

 هزار نفرجمعيت52شهرهاي كمتر از 993 .1.82 215.

 جمع كل 135 .2821 1128

فرهنگي توام با جمعيت بافت فرسوده آورده شده است.در تعداد شهر بافت فرسوده و و بافت تاريخي فرهنگي  -تعداد جمعيت ساكن بافت تاريخي

 همپوشاني وجود دارد.
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هاي غيررسمي ساماندهي شده به كل سكونت گاه هاي غير رسمي، اطالعات مربوط به تعيين شاخص نسبت مساحت سكونتگاهبه منظور 

هزار نفرالي جمعيت، 122هزار نفرالي 52ميليون نفر جمعيت، شهرهاي .هزار نفرالي 122شهر، شهرهاي شهرهاي شهرهاي كشور به تفكيك كالن

 ه شرح ارزيابي قرار گرفته است. هزار نفرجمعيت ب52شهرهاي كمتر از

های غیررسمیگاههای غیررسمی ساماندهی شده به کل سکونتگاهنسبت مساحت سکونت -8جدول   

 درصد جمعيت درصد
 مساحت

 )هكتار(
 شهرها تعداد محله

 شهرهاكالن 83. 9151. 1118 1259329 9118

 ميليون نفر جمعيت.هزار نفرالي 122شهرهاي  911 11985 1213 1832185 1112

 هزار نفرالي جمعيت122هزار نفرالي 52شهرهاي  118 1.8.1 9819 .55922. 1118

 جمع كل 321 82219 22. 8993293* 22.

 *برآورد طرح جامع مسكن در سال 931. براي ساكنين در اسكان غيررسمي كشور .. ميليون نفر ميباشد

شهر داراي بافت تاريخي مستندسازي شده به تفكيك  81.مساحت كل شهر، اطالعات مربوط به براي تعيين شاخص مساحت بافت تاريخي به 

 هاي كشور و نسبت مساحت اين بافت ها به مساحت شهرهاي مربوطه به شرح زير مي باشد:استان

نسبت مساحت بافت تاریخی به مساحت کل شهر* -89جدول   

 شهرها تعداد شهر مساحت محدوده شهر تاريخيمساحت محدوده بافت  نسبت به محدوده شهر)درصد(

29/11 1./22. 5/9.19  آذربايجان شرقي 5 

 آذر بايجان غربي 1 2211. 85/122 83/1

 اردبيل 1 1122 93./28 95/8

 تهران . 85222 .115 18/9

 يزد 12 11912 21/1512 ../91

 جمع كل 81. 11/915115 81/98218 2./19

 هاي تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي. هاي تاريخي كهن شهرهاي ايران،كارگروه مطالعات بافتگزارش محدوده بافت* 

وضعیت  فضای نیازمند بازآفرینی شهری پایدار در سطح شهرهای کشور -88جدول   

نسبت به سطح 
 شهر)درصد(

نسبت به جمعيت 
د(شهرنشين كشور)درص  

جمعيت ميانگين 
هاي نابسامانمحله  

تعداد محله 
 نابسامان شهري

 جمعيت
 )ميليون نفر(

 شاخص

 )مساحت به هكتار(
 نوع بافت

نفر8522 111. 311 محله822.  هكتار22222 2.   
 بافت فرسوده

 )عرصه تاريخي و غيرتاريخي مراكز شهري(

نفر2222. 1211 215 محله22..  هكتار55222 ..   اسكان غيررسمي 

نفر1222 9118 812. محله1222  رميليون نف.1  هكتار91222.   جمع كل 

محله با بافت فرسوده همپوشاني دارد.552هكتار در قالب 11222فرهنگي با مساحت  –شهر آن بافت تاريخي  81.شهر وجود دارد و در 135توضيح: بافت فرسوده كشور در   

 2-2- اندازچشم یهاسیاست و اهداف 

 اهداف  -8

  مناطق در ايجاد سطوحي قتبل قبول از اشتغال و درآمد، افزايش سهم بازار سوددهي، توليد دخلي با ارزش ارتقاي توانايي

 افزوده باال، پايداري و انعطاف پذيري مناطق در برابر انواع تهديدات محيطي و خارجي

 رشد در جهت نيل به تعادل منطقه اي ايجاد فرصت هاي برابر 
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 هاسیاست -2

 تعريف مناطق همگن 

 زاي هر منطقهايجاد بستر مناسب براي توسعه درون 

 اصالح نظام تخصيص منابع 

 هاارتقاي ظرفيت سرمايه انساني استان 

 2-9- دار اقتصاد مقاومتی های اولویتهای عملیاتی و پروژهها، برنامهاهداف، سیاست 

 هااهداف و سیاست -8

 توسعه خدمات زيربنايي 

  محوري منطقه و هدايت سرريز منافع حاصل از اين تحرك به ساير استان هاي منطقهتوسعه هسته هاي كليدي استان 

 شناسايي و تكميل زنجيره هاي توليد داراي مزيت رقابتي درون هر منطقه و احصاء الزامات ايجاد آنها 

 های اقتصاد مقاومتیپروژه -2

 ذيل كيفي و كمي اهداف به رسيدن براي كشور كالنشهرهاي براي مترويي واگن دستگاه 1222 تامين : 

 كاهش ، شهروندان براي خدمات كيفي سطح ارتقاي ، سوخت مصرف كاهش زيست، محيط آاليندگي كاهش :کیفی اهداف

 سفر زمان كاهش ، كالنشهرها در سرنشين تك خودروهاي تردد

 و حمل سهم رسيدن و سوخت مديريت و عمومي نقل و حمل توسعه قانون در شده بيني پيش هدف تحقق :کمی اهداف

 حومه و شهري درون ريلي نقل و حمل توسعه ساله چهار برنامه اجراي ، درصد 25 به شهري درون سفرهاي از عمومي نقل

 كالنشهرها ناوگان بخش در

 در سازان واگن داخل ساخت سهم افزايش -1 تكنولوژي انتقال -.: است عبارتند از موثر اقتصاد سازي مقاوم بر كه پروژه اين نظر مورد نتايج

 واگن سازي بومي -9 كشور

 شده انجام اقدامات ترینمهم 

 931.و  932. هاي سال براي تهران واگن دستگاه 128 برنامه تهيه ..

 تهران شهر مخصوص 931. سال اول ماه سه در واگن دستگاه 122 حداقل مناقصه برگزاري براي ريزي برنامه .1

 واگن دستگاه 1.2 مناقصه برگزاري مشاور بعنوان تهران بهروي مشاور مهندسين با قرارداد انعقاد .9

 تهران شهر براي مناقصه اسناد تهيه فرآيند شروع  .1

 ها مجموعه و قطعات داخل ساخت زمانبندي برنامه دريافت و شناسايي  .5

 المللي بين مشاورين براي آن ارسال و QBS سيستم براساس RFQ تهيه  .8

 واگن دستگاه 1222 مناقصات بازرگاني و فني كميته تشكيل و معرفي  .2

 در چاپ و انگليسي و فارسي زبان دو به تهران مترويي واگن دستگاه 892 درخصوص پيمانكاران كيفي ارزيابي فراخوان آگهي تهيه .1

  2/1/38. تاريخ در تايمز تهران و ايران همشهري، هاي روزنامه

 واگن سازندگان كيفي ارزيابي معيارهاي و اسناد تدوين و تهيه .3

 انگليسي و فارسي زبان دو به RFQ اسناد تهيه  .2.

 ونوسازي گسترش سازمان به پرداخت پيش پرداخت جهت 935. سال رديف از بودجه و برنامه سازمان از تومان ميليون 852 دريافت  ...

 (ايدرو) ايران صنايع

 مرتبط سايتهاي ساير و گسترش سازمان سايت حضوري، مراجعه طريق از كنندگان درخواست به RFQ اسناد تحويل  .1.
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 اطالع و8/1/38. تاريخ در تايمز تهران و ايران ، همشهري هاي روزنامه در چاپ و انگليسي و فارسي زبان دو به فراخوان انتشار  .9.

 خارجه وزارت طريق از فراخوان رساني

 واگن دستگاه 1222 موضوع رساني اطالع جهت ريلي نقل و حمل نمايشگاه پنجمين در غرفه بصورت شركت .1.

 كارفرما موافقت با مناقصه در شركت متقاضيان درخواست بر بنا RFQ اسناد ارسال مهلت تمديد .5.

 تايمز ايران و همشهري ، ايران هاي روزنامه در نوبت دو در مناقصه مهلت تمديد آگهي چاپ .8.

 كنندگان¬شركت طرف از شده مطرح سوال 12 حدود به پاسخگويي  .2.

 RFP اسناد تهيه  .1.

 گيري تحويل ، دستگاه 1222 كيفي ارزيابي در كنندگان شركت طرف از شده مطرح سواالت به پاسخگويي) سازندگان كيفي ارزيابي .3.

 ساز واگن شركت 1. كنار در سبز پلور و ايريكو پارس، واگن تهران، سازي واگن مپنا، ايراني ساز واگن شركت 5 از RFQ مدارك

 كره از روتم -هيونداي اسپانيا، از CAF روسيه، از ماش واگن چين، از CRC و داليان پوژن، ،CMC شامل كشور 2. از خارجي

 (هندوستان و ايتاليا از فيرما و لهستان از PESA سوئيس، از اشتادلر آلمان، از زيمنس فرانسه، از آلستوم جنوبي،

  ها مجموعه زير و قطعات سازندگان انتخاب  .12

 مترو واگن هاي مجموعه زير و قطعات سازندگان بلند ليست تهيه ..1

 پاسخ و( شركت 1) خارجي همكاران كوتاه ليست براي ارسال و خارجي همكار RFP اسناد تهيه) طرح مدير خارجي همكار انتخاب  .11

 (خارجي همكار كوتاه ليست شركتهاي سواالت به

 تأمين درخواست جمهور محترم رياست براي كشور وزير و تجارت و معدن صنعت، محترم وزير دو امضاء با اي نامه ارسال و تهيه   .19

 ملي توسعه صندوق محل از پروژه مالي

 اين در دولت كالن هاي سياست و تقاضا تجميع و پروژه اهداف توضيح و شهر كالن 3 ها شهري قطار عامل مديران با جلسه  .11

 اقتصاد شوراي مصوبه به توجه با خصوص

 1. كنار در سبز پلور و تهران سازي واگن ايريكو، پارس، واگن مپنا، ايراني سازواگن شركت 5 توسط شده ارائه RFQ مدارك ارزيابي  .15

 روتم-هيونداي اسپانيا، از CAF روسيه، از ماش واگن چين، از CRC و داليان پوژن، ،CMC شامل كشور 2. از خارجي سازواگن شركت

 هندوستان و ايتاليا از فيرما و لهستان از PESA سوئيس، از اشتادلر آلمان، از زيمنس فرانسه، از آلستوم جنوبي، كره از

 1222 هاي مناقصه در شركت جهت مجاز هاي كنسرسيوم كوتاه ليست كردن نهايي و بازرگاني فني كميته جلسه چهار برگزاري  .18

 آينده سال دو تا دستگاه

 و نامه تعهد فرم بلند ليست در موجود شركت 12 براي ها مجموعه زير و تجهيزات كنندگان تأمين كوتاه ليست به دستيابي جهت  .12

 .است شده تمديد سازي داخلي برنامه جزئيات ارائه و اند نموده تكميل را فرمها شركت 8. كنون تا شد ارسال داخل ساخت برنامه

 نموده ارسال را خود پيشنهاد خارجي همكار كوتاه ليست در موجود شركت 1 از شركت 9 تاكنون -طرح مدير خارجي همكار انتخاب  .11

 .باشد مي ارزيابي و بررسي حال در مشاور انتخاب كميته در پيشنهادات و است داده انصراف نيز شركت يك و

  نامه ضمانت ارائه نحوه خصوص در خارجي همكار كوتاه ليست هاي شركت سواالت به پاسخ  .13

 سازي نهايي جهت بازرگاني فني كميته به ارائه و RFP اوليه نويس پيش اسناد تهيه -تهران واگن دستگاه 892 مناقصه برگزاري .92

 تهران شهرداري از مترويي خطوط اطالعات دريافت جهت مستمر پيگيري  ..9

 يك اختصاص پروژه، اين در سازي داخلي باالي اهميت دليل به. 99 تهران متروي واگن دستگاه 892 مناقصه اسناد نخست ويرايش  .91

 .گرفت صورت ريلي مناقصات در معمول اسناد به بار اولين براي داخل ساخت به جداگانه جلد

 

 ترین نتایج و دستاوردهامهم

 ارائه به كميته فني بازرگاني جهت نهايي سازي و RFP دستگاه واگن تهران تهيه اسناد پيش نويس اوليه 892برگزاري مناقصه 
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 هاترین موانع و چالشمهم

 عدم همكاري الزم مدير طرح جهت انعقاد قرارداد جديد

 2-9- های دولت دوازدهم ها برنامهاهداف و سیاست 

 زندگي كيفي و كمي هايشاخص اساس بر كشور هاياستان در اولويت داراي و هدف شهرهاي يينتع -.

 گونه حسب بر اقدام و ريزيبرنامه اولويت و داراي هدف هايمحدوده و محالت تعيين -1

 توسعه و شهري فضاهاي ارتقاي خدمات ساخت، زير ارتقاي و توسعه هايحوزه در هدف هايمحله و هامحدوده در اقدام برنامه تبيين  -9

 ساكنان هايتوانمندي ارتقاي و سازي شبكه سازي، ظرفيت نهادسازي، ابزارسازي، مسكن، نوسازي و بهسازي عمومي، قلمرو

 برنامه تحقق سنجي امكان و ساكنان نياز و خواست به توجه با اقدامات از يك هر انجام هاياولويت تعيين  -1

 دخيل هايگروه همه مشاركت و همكاري بر تاكيد با اقدامات از يك هر اجراي در آفرينان نقش سهم و نقش تبيين  -5

 دولتي منابع از استفاده سازي بهينه و هادستگاه تشويق و ترغيب براي مبتني بر عملكرد ريزي بودجه  -8

 نظارت، نظام تبيين و رساني اطالع و ترويج آموزش، داده، پايگاه ايجاد و مستندسازي طريق از فرايند اين كردن نهادينه براي تالش  -2

 ارزيابي و پايش

 2-4- ( قانون برنامه ششم توسعه 82موضوعات خاص موضوع ماده ) 

 بافتهاي بازآفريني و اروند مَكران، سواحل محور اشاره شده در قانون برنامه ششم مرتبط با اين فصل شامل توسعهمكان خاص موضوعات

 روستايي مي باشد.  مناطق و تاريخي بافتهاي ،(فرسوده بافتهاي و شهرها حاشيه)شهري ناكارآمد

 2-6- احکام و مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه 

 اجراي تسهيل و تسريع و زمينه اين در غيردولتي بخش گذاريسرمايه ترغيب و ريلي نقل و حمل اقتصاد تقويت منظوربه -51 ماده

 :نقل و حمل نوع اين در شدهارائه خدمات  از عمومي اقبال و رضايتمندي افزايش و( هاپروژه)طرحها

 مناطق در گذاريسرمايه مانند شهريبرون و شهريدرون ريلي نقل و حمل از  برداريبهره و احداث در غيردولتي بخش گذاريسرمايه -الف

 .بود خواهد يافتهكمترتوسعه مناطق در گذاريسرمايه با مرتبط مقررات و قوانين كليه مشمول و شده تلقي يافتهكمترتوسعه

 نرخ با افزوده ارزش بر ماليات قانون( 1.) ماده( 1.) بند در مذكور هايمعافيت بر عالوه ريلي نقل و حمل خدمات افزوده ارزش بر ماليات -ب

 .شد خواهد محاسبه صفر

 كلي هايسياست اجراي قانون و اساسي قانون( 11) چهارم و چهل اصل كلي هايسياست رعايت با است موظف شهرسازي و راه وزارت -پ

 مصوب ايحومه و شهري ريلي نقل و حمل هايسامانه از حمايت قانون و آن بعدي الحاقات و 912. مصوب اساسي قانون( 11) چهارم و چهل اصل

 ساخت و ايحومه ريلي نقل و حمل امور توسعه و شهرها حاشيه ساماندهي هدف با را ايحومه مسافري ريلي نقل و حمل شركت 915./11/5

 متولي مربوطه هايشهرداري همكاري با شركت اين. دهد تشكيل ايران اسالمي جمهوري آهنراه شركت زيرمجموعه در ايحومه مستقل خطوط

 ريلي نقل و حمل توسعه امور در مستقل طوربه شهري قطارهاي شركتهاي فعاليت. باشدمي كشور در ايحومه مسافري ريلي نقل و حمل امور كليه

 پيشنهاد به قانون اين شدن االجراءالزم از پس ماهشش مدت ظرف ايحومه مسافري ريلي نقل و حمل شركت اساسنامه.  است بالمانع حومه

 .رسدمي وزيران هيأت تصويب به كشور وزارت و شهرسازي و راه وزارت سازمان، مشترك

هاي كشور و راه و شهرسازي جمهور، وزارتخانهوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس -51ماده 

اي ضمن حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه

ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمينن نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح  سازماندهي نمايد كه

با اصالحات و الحاقات بعدي به ازاي خريدهاي خارجي، انتقال فناوري به داخل كشور  .93./5/.هاي مستقيم مصوب ( قانون ماليات21.ماده )
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( دانش طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و %15كه تا پايان اجراي قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد ) صورت گيرد به نحوي

 نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي

 گيربنيان داخلي صورت دانش

بيني دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيالت و تأمين ناوگان و تجهيزات قطار شهري شهرها و حومه آنها از محل منابع پيش -51ماده 

اده از نحوي اقدام نمايد كه تا پايان اجراي قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهيزات مربوط با رعايت قانون حداكثر استفشده در بودجه سنواتي به

باا اصالحات بعدي آن به خطوط ريلي شهري اضافه  .93./5/.توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 

 ها نيز موظفند نسبت به توسعه قطار شهري از محل منابع خود اقدام نمايندشود. شهرداري

نشين و برخورداري آنها از مزاياي شهرنشيني ايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيهدولت موظف است به منظور ارتقاي شر-81ماده 

 :نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز اقدامات زير را انجام دهدو پيش

نشيني با رويكرد تقويت مبادي اشيهريزي براي مديريت و توزيع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در كشور و ممانعت از توسعه حبرنامه -الف

 درصدنشين و كاهش جمعيت آن به ميزان ساالنه دهمهاجرت، با ساماندهي مناطق حاشيه

عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي سازوكارهاي حقوقي، نشين تعيين شده توسط شورايبخشي مناطق حاشيهسامان -ب

سند ملي توانمندسازي وساماندهي »هاي شهري با مشاركت آنها، درچهارچوب ي ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدودهمالي و فرهنگي و توانمندساز

 و ايجاد شهركهاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر« سكونتگاههاي غيرمجاز

 اهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنهاهادي براي روستاهاي واقع در حريم شهرها با رويكرد كنترل محدوده روست تهيه و اجراي طرح -پ

 ها با مشاركت دولت در قالب بودجه سنواتيطراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي توسط شهرداري -ت

 

 9- های اجراییها و برنامههدف 

 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8فرم شماره )

 عنوان دستگاه اجرايي اصلي: وزارت كشور

 هاي كشورها و دهياريعنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه : سازمان شهرداري

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

 اول
برقراري انضباط و 

 ماليشفافيت

 اي و ماليمديريت نظام هزينه
 هاها و دهياريشهرداري

 هاها و دهيارينامه جامع مالي و حسابداري شهرداريتهيه نظام ..

 هاهاي مالي شهرداريتجزيه و تحليل تفريغ بودجه و صورت .1

 دوم
گذاري و توسعه سرمايه

 افزايش درآمدهاي پايدار

 هايگسترش زمينه ..
 گذاري داخلي و خارجيسرمايه

 هزار ميليارد ريال 22.ها به ميزان خصوصي در شهرداريگذاري بخشجذب سرمايه ..

ميليارد رياال )   522درآمدزا تا سقف  هايقيمت به طرحارزانپرداخت تسهيالت  .1
 (%1با نرخ 

هاا از طرياق انتشاار اوراق مشااركت توساط      گذاري در شهرداريتوسعه سرمايه .9
 هزار ميليارد ريال( 22ها )تا سقفشهرداري

 بهبود نظام درآمدي .1
 هاها و دهياريشهرداري

خدمات و  همچنين افزايش سهم درآمدهاي پايدار از ساماندهي عوارض، بهاي  ..
 %11به  11%

 هدفروستاي 22.گردشگري درهايتوسعه زيرساخت .1

 شهري تاريخي و گردشگري هاي ارزشمندطرح احياي بافت 22.كمك به اجراي .9

 نامه گريز از پرداخت عوارض شهرداريتدوين آيين .1

هاي بومي در توسعه و ظرفيتاستفاده از  .9
عمران روستايي بهبود مديريت هماهنگ 

 شهري و روستايي

 هاي روستاييهاي خيرين در راستاي اجراي پروژهكمك به راه اندازي انجمن

 عملكردارزيابي سوم
 ارتقاء سطح كيفي عملكرد

 هاها و دهياريشهرداري

 )برگزاري جشنواره شهيد باكري(ها ارزيابي عملكرد شهرداري اجراي نظام نامه ..

 هاارزيابي عملكرد دهياري اجراي نظام نامه .1
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 عنوان دستگاه اجرايي اصلي: وزارت كشور

 هاي كشورها و دهياريعنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه : سازمان شهرداري

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

 هابرگزاري جشنواره برترين عملكرد شهرداري .9

 هاهاي برگزيده دهياريبرگزاري جشنواره طرح .1

 چهارم

توسعه مديريت، 
وري و بهرهافزايش

 توانمندسازي نيروي كار

و توسعه ساختار بهبود اطالع رساني  ..
 هاي اطالعاتي مرتبطبانك

 هاها و دهياريشهرداري GISايجاد سيستم اطالعات جغرافيايي

 توسعه مديريت شهري و روستايي .1
 شهرداري 22.ساله كمك به تهيه برنامه پنج ..

 دهياري 99522به  91522توسعه پوشش مديريت روستايي از  .1

 آموزش درسازي نظام بهينه .9
 هاها و دهياريشهرداري

 نفر ساعت 2222.هاي آموزشي تخصصي مجازي به ميزان اجراي دوره

 پنجم
مصرف و كاهش مديريت

 هاهزينه

اصالح فرايندها و مهندسي مجدد 
هاي ها و دهياريساختاراداري شهرداري

كشور اصالح و بهبود نيروي انساني و 
 ساختار سازماني و تشكيالت سازمان و

هاي وابسته و ها و سازمانشهرداري
 هادهياري

 %52ديپلم و زير ديپلم به  %22ها از تغيير تركيب نيروي انساني شهرداري ..

 522.به  122.ها از هاي وابسته به شهرداريكاهش سازمان .1

هازار نفار جمعيات و     22.هاي زير  بازنگري ساختار سازماني تمامي شهرداري .9
 هااستانمراكز 

هاا  رجوع و تسهيل خدمات رساني از طريق اتصال تمامي شهرداريتكريم ارباب .1
 به درگاه پرداخت الكترونيك عوارض

 هاي شهريسازي سامانهيكپارچه .5

 ششم

 زيست وبهبود محيط

. ارتقاء كيفيت محيط زيست و سطح .
 بهداشت عمومي شهرها و روستاها

درصاد از   15درصاد باه    25غير بهداشتي پسماند عاادي از  كاهش ميزان دفن  ..
 محل دفن غيربهداشتي شهري و روستايي 522طريق ساماندهي 

 زندگيارتقاي كيفيت

درصد با ايجااد   18درصد به  .1افزايش بازيافت مواد و انرژي پسماند عادي از  .1
 استانهاي ساحليواحد زباله سوز در  1واحد بازيافت و كمك به احداث  2و تكميل 

درصاد از طرياق    5درصاد باه    9افزايش ميزان تفكيك در مبدا زباله خشك از  .9
 شهر و روستاي كشور 522كمك به اجراي طرح تفكيك از مبدا در 

درصاد از طرياق    92درصد به  11آوري مكانيزه پسماند شهري از افزايش جمع .1
 دستگاه خودروي حمل زباله سنگين 122خريد 

افزايش نسبت جمعيت روستايي تحت پوشاش سيساتم جماع آوري پساماند از      .5
 دستگاه خودروي حمل زباله نيمه سنگين 122از طريق خريد  %22به  85%

هازار   22.افزايش جمعيت تحت پوشش حمل بهداشتي متوفي درشهرهاي زير  .8
خاودروي  دساتگاه   122درصاد  از طرياق خرياد     82درصد به  52نفر جمعيت  از 

 حمل متوفي بهداشتي مجهز

توسعه فضاي سبز شهري و روستايي  .1
 ارتقاء كيفيت و كميت فضاي سبز

 .5افزايش ميزان مساحت فضاي سبز تحت پوشش شبكه مساتقل آب خاام از    ..
از طريق كمك به اجراي مطالعات جداسازي شابكه آبرسااني فضااي     % 59به  %

 شهر كشور 52.سبز شهري در 

از   %8.باه   %1.مند از بوساتان چنادمنظوره روساتايي از    افزايش جمعيت بهره .1
 پارك كودك 122بوستان روستايي و 912طريق ايجاد 

 ايمني و آتش نشاني هفتم
ارتقاء سطح ايمني و امداد و نجات آگاهي 
 هاي عمومي در شهرها و روستاهاي كشور

درصاد از   39درصد باه  11ازافزايش جمعيت تحت پوشش خدمات آتش نشاني  ..
و نشااني دساتگاه ماشاين آتاش   52نشاني و خريد ايستگاه آتش 922طريق احداث 

 تجهيزات فردي آتش نشاني 9222

باه   %8.افزايش جمعيت تحت پوشش خدمات ايمني و آتش نشااني روساتايي از    .1
 نشانيدستگاه خودرو آتش22.پايگاه آتش نشاني و خريد  122از طريق احداث 12%

 نهم

برقراري عدالت اجتماعي 
در تخصيص منابع و 

 امكانات

 هاي فرسودهطرح نوسازي بافت82هاي اجتماعي از طريق كمك به كاهش آسيب ارتقاي كيفيت فضاهاي شهري و روستايي ..

هاي مديريت خدمات ارتقاء شاخص .1
 شهري و روستايي

پروژه عمراناي   5222طريق اجرايكمك به توسعه مناطق كمتر توسعه يافته از  ..
 و خدماتي )روستايي(

هازار   52كيلومتر از معابر شهرهاي زيار  1222تامين قير براي كمك به آسفالت .1
 نفر جمعيت

 هزار تا صدهزار نفر جمعيت 52تامين قير براي كمك به آسفالت معابر شهرهاي  .9
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 عنوان دستگاه اجرايي اصلي: وزارت كشور

 هاي كشورها و دهياريعنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه : سازمان شهرداري

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

 دهم
توسعه و بهبود حمل ونقل 

 عمومي

هاي كمي و كيفي حمل و شاخصارتقاء  ..
هاي كمي و كيفي نقل عمومي ارتقاء شاخص

حمل و نقل عمومي و بهبود تردد و ايمني در 
معابر شهري ارتقاء شاخص هاي كمي و 

 كيفي حمل و نقل عمومي

 دستگاه تاكسي فرسوده 51222دستگاه اتوبوس و نوسازي  522.بازسازي 

 بهبود و اصالح مديريت حمل و نقل .1
 بار شهري

 اندازي سامانه پايش پيمايش حمل بار شهريراه ..

 سازي ساماندهي و ارائه بار برگ الكترونيكي براي ناوگان باري سبك و سنگينزمينه .1

 يكپارچه سازي صدور گواهي برخط معاينه فني خودرو هاي سبك در كشور .9

 شهرهاهاي كاهش آلودگي كالناجراي برنامه .1

افزايش سهم حمل و نقل ريلي از  .9
 سفرهاي درون شهري

هازار نفار از طرياق     985افزايش ظرفيت تعداد مسافر جابجا شدة روزانه به ميزان 
 واگن18.تامين و تحويل  

 بهبود و توسعه حمل و نقل روستايي .1
روستاي واقع در حريم شهرهااز طريق 222.ايجاد سامانه حمل و نقل روستايي در 

 بوس و وندستگاه ميني 522خريد 

 یازدهم
تهيه وپيگيري اسناد و 

 لوايح قانوني

هاي موجود در مطالعه علمي ناهنجاري ..
 هاي مختلف مديريتحوزه

 شهري و روستايي

 نشانيشناسي آتشسند آسيب ..

 شناسي مديريت پسماندسند آسيب .1

 شناسي فضاي سبزسند آسيب .9

 شناسي ميادين ميوه و تره بارآسيبسند  .1

 شناسي ساماندهي مشاغلسند آسيب .5

 شناسي فرهنگي اجتماعيسند آسيب .8

 سند( 5شناسي حمل و نقل )در قالب سند آسيب .2

 شناسي شهرسازيسند آسيب .1

 شناسي مديريت بحران در كالن شهرهاسند آسيب .3

 هانظام مالي و درآمدي شهرداري شناسيسند آسيب .2.

ناوگاان   1222ساله توسعه خطوط ريلي درون شهري و حومه )تامين  1برنامه  ...
 با رويكرد توليد داخلي(

 هاي قانونيايجاد و اصالح رويه .1

 اليحه مديريت شهري ..

 اليحه درآمد پايدار .1

 هاشهرداريگذاري در اليحه توسعه سرمايه .9

 هاياليحه دهيار .1

 هااليحه آيين نامه اداري و استخدامي شهرداري .5

 اليحه مديريت يكپارچه ايمني شهر و روستا .8

 دوازدهم
سازي سازي و چابكشفاف

 امور سازمان
 افزايش ميزان كارآمدي و اثربخشي

 تا كنون 18هاي قرارداد معطل مانده از سال 19تعيين تكليف  ..

 اصالح ساختار سازماني .1

 

 

 



 

 9- های عملکرد و برآورد اعتبارات دستگاه های اجراییتعیین سنجه  

 تمام شده بر حسب برنامه و فعالیتهای عملکرد اعتبارات هزینه ای و برآورد سنجه -( 2فرم شماره )

 894699شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 

 894699شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

 «ارقام به میلیون ریال»

شماره طبقه 

 بندی
 فعالیت /عنوان برنامه 

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

8986 

عملکرد 

ششماهه 

8987 

پیش 

بینی 

8987 

بنیی پیش

 برنامه

برآورد 

8989 

عملکرد 

8986 

عملکرد 

ششماهه 

8987 

پیش بینی 

8987 

برآورد 

8989 

عملکرد 

986 

عملکرد 

ششماهه 

8987 

پیش بینی 

8987 

برآورد 

8989 

8 2 9 9 4 6 7 
 

9 8 89 88 82 89 89 84 

.52122.222 
برنامه ارايه خدمات شهري 

 و روستايي
 531122 12555. .8911 1113.. 531122 9.522. 21.522. 8921 938 22. .2. 18 .2. خدمت

.52122.22. 
ايجاد بستر مناسب جهت 

گذاري داخلي و سرمايه
 خارجي

 9259. 8222 9522 1191 5521.99 1121.99 1121.99 811599. 15 12 5. 1 5. دوره

.52122.221 
ريزي در جهت تحقق برنامه

 هدف شهرداري و دهياري
 الكترونيك

خدمت 
 الكترونيكي

5 9 5 .2 .1 112211 1،1231122 1،1231122 1،1231122 ..913 8811 ..212 92391 

.52122.229 

تهيه ، تدوين و اصالح 
قوانين و مقررات حقوقي در 

هاي ها و دهياريشهرداري
 كشور

 .1.1 5112 12.1 5535 5111222 5111222 5111222 55315 5. 1. 2. 5 2. مقرره

.52122.221 
ساماندهي و ارتقاي سطح 

 خدمات عمومي
 58898. 39198 11259 19315 9،2131112 9،2131112 9،2131112 995311 11 12 15 1. 15 پروژه

.52122.225 
نظارت و بازرسي عملكرد 

 هاها و دهياريشهرداري
شهرداري 

 دهياريا
122 122 122 122 122 .11959 .91319 .91319 8222 ..111 5583 ...91 .1218 

.521221222 
برنامه حمل و نقل شهري و 

 روستايي

ميزان 
جابجايي 

 مسافر
.222 522 .222 .122 .122 911121 991118 991118 981398 13189 .1132 11512 9281811 



 

شماره طبقه 

 بندی
 فعالیت /عنوان برنامه 

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

8986 

عملکرد 

ششماهه 

8987 

پیش 

بینی 

8987 

بنیی پیش

 برنامه

برآورد 

8989 

عملکرد 

8986 

عملکرد 

ششماهه 

8987 

پیش بینی 

8987 

برآورد 

8989 

عملکرد 

986 

عملکرد 

ششماهه 

8987 

پیش بینی 

8987 

برآورد 

8989 

.52122122. 
سازي و ارتقاء دانش بومي

فني و تعميرات و نگهداري 
 هيزات ناوگان عموميو تج

 11112 5558. 2221 8298. 11111 21221 21221 112.1 1522 1522 1222 222. 1222 نفر ا ساعت

.521221221 
هاي نظارت بر اجراي پروژه

جامع حمل و نقل ترافيك 
 در شهرها

              

.521221229 
نظارت و راهبري مطالعات 
جامع حمل و نقل و ترافيك 

 در شهرها
 8353 8918 9.89 8511 11851. 11851. 11851. 91211. 552 552 522 152 522 پروژه

.521221221 
نظارت و كنترل بر اجراي 

هاي جامع حمل و پروژه
 افيك در شهرهانقل و تر

 1181 8831 9913 8325 51938. 91938. 91938. .911. 552 552 522 152 522 پروژه

.5212.2222 
برنامه و نظارت و ارزيابي 

 هاها و دهياريشهرداري

افزايش سطح 
نظارت بر 

ها و شهرداري
 هادهياري

1222 .222 1222 1222 1222 .919.1 .113.1 .113.1 .913.1 18898 .13.1 15198 55821 

.5212.222. 
بندي كيفي درجه
 هاها و دهياريشهرداري

 55821 15198 13.1. 18898 913.1. 113.1. 113.1. 919.1. 1222 1222 1222 222. 1222 شهرداري

.522122.222 
هاي برنامه پژوهش
 كاربردي

پروژه عملياتي 
 شده

12 .2 12 92 92 931195 91115 91115 5213 2112 9115 2852 ..282 

.52122.221 
هاي شهري و اجراي پروژه

 روستايي
 282.. 2852 9115 2112 9311222 9111522 9111522 931195 92 92 12 2. 12 پژوهش

.121225222 
برنامه آموزش غير رسمي 

 اي و مهارتيفني حرفه
 5191. 59.21225. 1.851998 5521. 5919. 2121882. 2121882. 29918. 12 12 5. 1 5. مهارت آموز

.121225211 
ةاي آموزشي برگزاري دوره

ها و مهارتي براي شهرداري
 هادهياري

 11122 59.2. 1.85 5521. 121222.،. 2121882،. 2121882،. 29918. 12 12 5. 1 5. دوره

 

 



 

 ای )بر حسب برنامه(های سرمایههای عملکرد و اعتبارات تملك دارایی(: برآورد سنجه9فرم )

 عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وزارت کشور، شهرهای جدید، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 894699اصلی: بندی دستگاه اجرایی شماره طبقه

  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وزارت کشور، شهرهای جدید، بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 894699بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه

 «ارقام به میلیون ریال»

 بندیشماره طبقه
عنوان برنامه / 

 فعالیت
 سنجه عملکرد

 ایهای سرمایهاعتبارات تملك دارایی کمی هدف

اولویت 

عملکرد  برنامه

8986 

عملکرد 

ماهه شش

8987 

بینی پیش

8987 

8989 

 8986عملکرد 

8987 8989 

بینی پیش

 برنامه

بینی پیش

8989 
 ابالغی

بینی پیش

 عملکرد

بینی پیش

 برنامه

بینی پیش

8989 

8 2 9 9 4 6 7 9 8 89 88 82 89 89 

 جمع كل
            

.521221222 
برنامه حمل ونقل 
 شهري و روستايي

ميزان جا به جايي 
 مسافر

- - 25 - 25 .1295222 1512915 2222222 .1222222 5311823 . 

.52122.222 
برنامه خدمات 

 شهري و روستايي
 1 193119 522222 522222 582318 29.122 1.22. - 331 - - خدمت

.5212.122 

برنامه ساماندهي 
كالبدي شهري و 

 روستايي 
 9 1151381 - 1812222 9811192 1351122 82 82 12 12 52 شهر
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 ششمفصل  بيست و 

 آب و فاضالب
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 7- مقدمه 

های اجرایی تابعه آن طرح مربوط به این دستگاه و همچنین دستگاه 222طرح،  222باشد که از مجموع دستگاه اصلی این فصل وزارت نیرو می

باشد. دستگاه اجرایی های آب و فاضالب روستایی میهای آب و فاضالب شهری و شرکتاز جمله شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، شرکت

طرح در این  1باشد که تنها های کشور میها و دهیاریگردد، سازمان امور شهرداریاصلی دیگری که اعتبارات آن از محل فصل مزبور تأمین می

 فصل دارا است. 

 

 2- وضعيت فصل در اسناد فرادستی 

 باشد.می« ارایه خدمات آب شهری و روستایی» و «توسعه تاسیسات فاضالب و بازچرخانی آب»برنامه  2این فصل شامل 

با هدف ایجاد، توسعه و بازسازی تأسیسات فاضالب و جلوگیری از آلودگی بخش فاضالب : برنامه توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخانی آب

 باشد.طرح می 212منابع تامین کننده آب شرب از طریق دفع بهداشتی فاضالب دارای 

، افزایش های زیرزمینیاقلیم خشك و نیمه خشك ایران، میزان کم بارندگی سالیانه، پراکنش نامناسب آن و بیالن منفی برداشت از منابع آب

گاهی و نوع و شیوه تولید محصوالت زراعی از منظر سازگاری با اقلیم سبب گشته است پدیده جمعیت و الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سكونت

ه های محیطی بهای صنعت، کشاورزی و باالخص عموم مردم را با مشكالت جدی مواجه کند. از سوی دیگر  آلودگیآبی ، بخشخشكسالی و کم

ای درحال افزایش است. هنگامی که فاضالب به طور مستقیم یا غیر طور فزایندهویژه آلودگی آب به اشكال مختلف از جمله توسط فاضالب به

 گردد. ها بیشتر میشود، آلودگی آبها تخلیه میمستقیم بدون تصفیه در آب

ها قرار گیرند و تجزیه که درمعرض باکتریی وارد شوند، پیش از آنویژه اگر در یك حوزه آهكی و یا شنهای شهری، بهجمع شدن فاضالب

ترین و که آب یكی از مهمشود. با توجه با اینها میشوند، مستقیماً و به راحتی به مخازن زیرزمینی نفوذ پیدا کرده و موجب آلوده شدن آن

باشد. لذا ایجاد تأسیسات دگی نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه میترین عوامل حیات موجودات زنده است از این نظر جلوگیری از آلوبنیادی

 طلبد.ای میفاضالب از جمله اهدافی است که اهتمام ویژه

ارایه خدمات آب شهری و روستایی با هدف افزایش جمعیت تحت پوشش تأسیسات آب، برنامه : ارایه خدمات آب شهری و روستاییبرنامه 

احداث شبكه آبیاری فضای سبز، مدیریت مصرف آب شهری، کاهش هدر رفت آب شهری و آبرسانی به روستاهای دارای مطالعه و مشارکت در 

 باشد.طرح می 9اولویت، دارای 

طور مستمر در هر زمان و مكان به آن نیاز دارد. همچنین، یك آب یك منبع طبیعی، کمیاب و حیاتی و درعین حال تجدیدپذیر است که انسان به

ی با ارز  و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است که نقش محوری را در آمایش سرزمین برعهده داشته و زیرساخت کاال

های آبی نظیر زیست بخصوص پیكرههای مهم در حفظ، تعادل و پایداری اکوسیستم و محیطباشد. آب یكی از مؤلفهها میتوسعه سایر بخش

 د. باشها میتاالب

در به این ترتیب و باتوجه به تأثیرگذاری آب در توسعه اقتصادی کشورها، حفظ و صیانت از این منبع خدادادی و مدیریت بهینه آن نقش بسزایی 

ها ومتدغدغه اصلی حك 21باشد. بحران آب در هزاره سوم چالش اصلی دنیا بوده و تأمین امنیت آبی در قرن پایداری و ثبات جامعه جهانی دارا می

میلیارد نفر  2.2میلیارد نفر از مردم جهان از دسترسی به آب شرب سالم و  1.1(، در حال حاضر 2112باشد. براساس گزار  سازمان ملل متحد )می

از این مقدار  میلیارد نفر خواهد بود که 9.1بالغ بر  2121بینی شده که جمعیت جهان در سال باشند. همچنین پیشمی نیز از بهداشت مناسب محروم

های ها در محلهآن %01خواهد بود که  %99، حدود 2121شهرنشین بوده و سهم کشورهای در حال توسعه از جمعیت شهرنشین در سال  %29حدود 

برند، در می آبی رنجاکنون از بیاز افرادی که هم %91پرجمعیت و فاقد بهداشت و آب شرب مناسب زندگی خواهند نمود. الزم به ذکر است که حدود 

 کنند.آسیا و آفریقا زندگی می
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 2-7- هاوظایف و مأموریت شرح 

برداری ، ایجاد و بهره1929قانون تشكیل شرکتهای آب و فاضالب مصوب سال  1بر اساس مفاد ماده  های آب و فاضالب شهری:شرکت

شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده  تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضالب

های تأمین و انتقال آب برحسب شرکت مستقلی به نام شرکت آب و فاضالب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشكیل خواهد شد. اجرای طرح

برداری از کل تأسیسات شود. بهرهها تفویض مین شرکتهای آب و فاضالب از طریق وزارت نیرو به ایمورد و در صورت توانایی و درخواست شرکت

 باشد.های آب و فاضالب میهای کنترل و غیره به عهده شرکتخانه، خطوط انتقال، منابع سیستمآب مشروب اعم از تصفیه

وزارت جهاد سازندگی  ، به1920های آب و فاضالب روستایی مصوب سال به استناد قانون تشكیل شرکت های آب و فاضالب روستایی:شرکت

خانه، اعم از تصفیهبرداری، توسعه، بازسازی، مرمت و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین آب آشامیدنی  روستاها بهرهاجازه داده شد به منظور نگهداری، 

استان تشكیل دهد. براساس هر های آب و فاضالب روستایی را در های کنترل و دفع بهداشتی فاضالب، شرکتخطوط انتقال، مخازن، سیستم

مصوب  –( قانون تشكیالت وزارت جهاد کشاورزی 2ماده )هیئت وزیران و در اجرای 22/0/1991هـ مورخ 22299ت /19292نامه شمارهتصویب

ات و اعتبارات مربوط اساسی جمهوری اسالمی ایران  تمامی وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امكانات، تعهدقانون  (199و به استناد اصل) – 1929

 فاضالب روستایی به وزارت نیرو وابسته شد. های آب و منتزع و شرکتبه آب و فاضالب روستایی از وزارت جهاد کشاورزی 

: به منظور ساماندهی فعالیتهای تصدی وزارت نیرو در امور آب و فاضالب شامل مدیریت صحیح، نظارت و مهندسی آب و فاضالب کشور شرکت

های وزارت های زیرمجموعه در چارچوب سیاستوری و استفاده مطلوب از امكانات شرکتبی عملكرد، هدایت و راهبری، افزایش بازدهی و بهرهارزیا

، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به عنوان 1921ها، در سال ها و تدوین برنامهنیرو و همچنین کارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارت

 های آب و فاضالب تشكیل شد.ادر تخصصی شرکتدستگاه م

وزیران به منظور ایجاد هماهنگی نامه هیاتها وتصویبقانون شهرداری 22در اجرای مفاد ماده : ورهای کشها و دهياریشهرداری امور سازمان

ها و اجرای وظایفی که قانوناً در این رابطه شهرداریهای ها و همچنین هدایت و نظارت بر فعالیتها و آموز  کارکنان شهرداریدر امور شهرداری

 های کشور تشكیل شده است. وظایف این سازمان عبارتست از:ها و دهیاریبه عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان امور شهرداری

ها با هدف ها و دهیاریشهرداریتقویت مدیریت شهری و روستایی کشور از طریق حمایت، نظارت و پشتیبانی فنی، مالی و علمی از  .1

 رسانی مطلوب به شهروندان.ارتقای خدمات

ها و ایجاد تاسیسات و زیرساخت مورد نیاز ها و دهیاریهای نوین در شهرداریبسترسازی الزم برای ترویج استفاده از تجهیزات و فناوری .2

 گذاری بخش خصوصی.با مشارکت و سرمایه

 ها.ها و دهیاریها و ضوابط مرتبط با امورشهرداریت و تدوین دستورالعملبررسی و تنقیح قوانین و مقررا .9

 هاها و دهیاریساماندهی تشكیالت و نیروی انسانی شاغل در شهرداری .0

 ها.ها و دهیاریریزی شهرداریتهیه و تدوین نظام  برنامه .2

 ستایی از نظر فنی و اجرایی.های عمرانی و خدمات شهری و روها و طرحنظارت عالیه بر نحوه اجرای پروژه .2

 ها .ها و دهیاریهای اطالعاتی تخصصی شهرداریایجاد بانك .2

 ها.ها و دهیاریهای آموزشی به منظور ارتقای دانش شغلی مدیران و کارشناسان شاغل در شهرداریهای علمی و دورهبرگزاری همایش .9

 روستایی. های مختلف مدیریت شهری وهای کاربردی در حوزهانجام  پژوهش .9

 های مدیریت شهری و روستاییانتشار کتب و نشریات تخصصی در حوزه .11
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 2-2- های اقتصاد مقاومتیاهداف و سياست 

کند و در عین ها و مخاطرات مختلف را بررسی میاقتصاد مقاومتی مبحثی جدید در اقتصاد است که چگونگی مقابله و مقاومت اقتصاد در برابر تكانه

 دهد.پذیری و ادامه پیشرفت اقتصاد را نیز مورد توجه قرار میحال عدم آسیب 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد. لذا به منظور تحقق اهداف اقتصاد اهداف و محورهای اقتصاد مقاومتی تایید و تاکیدی بر حضور بخش خصوصی در کنار بخش دولتی می

قرار داده و طرحهای با پیشرفت باال را به اتمام رساند. همچنین می بایست از مشارکت بخش عمومی وری را مد نظر مقاومتی نخست الزم است بهره

 باشند.های اجرایی این فصل میو خصوصی بهره جست؛ که هر دو موضوع مذکور جزء اهم برنامه

ر بخش روستایی به شرح زیر تعریف شده است:پروژه د 1پروژه اقتصاد مقاومتی در بخش شهری و  2در حوزه وزارت نیرو، تعداد  1992در سال   

 ؛مترمكعب در شبانه روز 002444خانه فاضالب به ظرفيت تصفيه 32برداري از تكميل و بهره 

  هايپروژه آب و فاضالب به بخش خصوصي به روش 71واگذاري ROT ،BOT،BOO  ؛و بيع متقابل 

  نفر ميليونیک و نيم روستا با جمعيتي بالغ بر 7544تامين آب شرب. 

 های کلی اقتصاد مقاومتیسياست

 (؛2. . . )موضوع بند  محور قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد 

 (؛0هاي کلي اصالح الگوي مصرف و  . . . )موضوع بند مدیریت مصرف  با تاکيد بر اجراي سياست 

  (؛9اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالي کشور )موضوع بند 

 (.71ي دولت با افزایش سهم درآمدهاي مالياتي )موضوع بند اصالح نظام درآمد 

 2-9-توسعه ششم احكام و مواد قانونی برنامه پنج ساله 

است ، در قالب جدول ذیل ارائه شده1992باشد، در سال می« آب و فاضالب»مواد قانونی برنامه ششم توسعه که در ارتباط مستقیم با بخش 

 

محورهای 

اقتصاد 

 مقاومتی

درون زایی

برون گرایی

عدالت محوری

مردمی بودن

دانش محور 
بودن
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ف
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 استناد در برنامه
 موضوع

 ماده/بند/جزء/تبصره

 زیستموضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط ، بند الف2ماده  1

 2، بند ب، جزء 22ماده  2

های موجود برداری از ظرفیتهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهرهدولت موظف است به منظور تحقق سیاست-22ماده 
ییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر الزم برای شكوفایی و پیشرفت روستا  منزلت اجتماعیدر نواحی روستایی وارتقای 

 :های سنواتی انجام دهدمحور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجهعدالت
 ی:اقدامات عمرانی زیربنای -ب
ها، ها، تاالبفاضالب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانه های( دفع بهداشتیطراحی و اجرای طرحهای )پروژه--2

 از طریق بخش خصوصیباشد دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضالب در آنها دچار مشكل میسدها و روستاهایی که به

 ، بند الف92ماده  9
محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و های زیسترهاسازی حقآبهآبی، منظور مقابله با بحران کمدولت مكلف است به -93ماده 

میزانی که در سال وری و جبران تراز آب، بههای زیرزمینی و ارتقای بهره سفره  بخشی بهافزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل
 :دعمل آورپایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمكعب شود، اقدامات زیر را به

 بند پ 92ماده ،  0
هـای نامتعـارف و   هـا، مـدیریت آب  و بازچرخانی پسابشده ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترلحمایت از توسعه گلخانه -پ

 مدیریت آب مجازی

 ، بند چ، تبصره92ماده  2
( قـانون رفـع موانـع تولیـد     12جویی در مصرف سوختهای فسـیلی موضـوع مـاده)   منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه -تبصره
 گردمی  تأمین1/2/1990پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب رقابت

 ، بند ذ92ماده  2
وشـوی مـواد خـام تـا     کنندگی و شستختار مصرف آب شرکتهای فوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه)سیستم( خنكتغییر سا -ذ

 پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه

 ، بند الف92ماده  2
اصـالح نظـام   ( قـانون اساسـی در جهـت    00های کلی اصل چهل و چهارم )دولت مكلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست -الف
( ارتقـاء دهـد و نیـز حـداقل     %91درصـد) را حـداقل معـادل سـی   وری مصرف آنوری استحصال و بهرهبرداری آب آشامیدنی، بهرهبهره
 .( آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید%91درصد)سی

 ، الف92ماده  9
دولت مكلف است تمهیدات الزم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، عـالوه بـر    -92ماده 

 .نماید فراهم را کشور شهری فاضالب شبكه پوشش  (%22درصد)وپنجوضع موجود جهت افزایش حداقل بیست

 المللی در ازای واگذاری پساب استحصالیهای بینو خارجی و سازمان خصوصی داخلیگذاری بخشاستفاده از سرمایه -الف

 ، ب92ماده  9
بینـی منـابع و مصـارف    استفاده از منابع حاصل از فرو  پساب فاضالب جهت توسعه و تكمیل طرحهای فاضالب شهری با پیش -ب

 آن در قانون بودجه سنواتی

 ، بند چ99ماده  11

 :عمل آوردزیست بهاقدامات زیر را جهت حفاظت از محیطدولت موظف است  -99ماده 
آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضالب در شهرها و شهرکهای صـنعتی و خـدماتی و   تكمیل و اجرای تأسیسات جمع -چ

عقـد قـرارداد فـرو  و یـا      نماینـد از طریـق  سایر واحدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولیـد مـی  
 فرو  پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتیپیش

 .گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نمایددولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه -تبصره ، بند چ، تبصره99ماده  11

 ، بند ز99ماده  12
برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافـت آنهـا در   اجرای  -ز

 ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطهساختمان
 .رسدتصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بهیینآ -تبصره ، بند ز، تبصره99ماده  19

 ، الف99ماده  10

هـا در جهـت افـزایش تولیـد و     وری در مصرف آب و انرژی و هدفمنـدکردن یارانـه  منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهبه -الف
ای را بـا رعایـت   شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانهاقتصاد، به دولت اجازه داده می توسعه نقش مردم در

(، 1با توجه بـه مـواد )   1011تدریج تا پایان سال مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به
صورت هدفمند بـرای افـزایش تولیـد، اشـتغال،     اصالح و از منابع حاصل به 12/11/1999ها مصوب رانه( قانون هدفمندکردن یا9( و )2)

هـای  وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عـدالت اجتمـاعی و حمایـت   حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره
هـای سـاالنه اقـدام    ربط در چهارچوب بودجـه گذاری شرکتهای ذیرمایههای عملیاتی و ساجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه

 .عمل آوردالزم را به
 طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی بند ت 22ماده  12
 های دفاع مقدس و...های خدماتی مربوط به آّرسانی به گلزار شهدا، موزهتأمین کلیه هزینه بند ت 92ماده  12
 و... %22مندی از انشعاب رایگان آب، فاضالب، برای یكبار در یك واحد مسكونی برای ایثارگران ، جانبازان زیر بهره 2بند ث جزء  99ماده  12

 ، بند ج92ماده  19
گـاز، حمـل و    ها و سازمان آب و فاضالب مكلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق ودولت و شهرداری -ج

نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسكونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات کـه دارای مجوزهـای قـانونی الزم    
 .هستند حمایت کنند

 ، بند ج، تبصره92ماده  19
 نیـرو،  شهرسـازی،  و راه هـای ارتخانـه وز  نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بـا همكـاری  آیین -تبصره
 .رسدوزیران میهیأت تصویب به و تدوین نفت، و کشور

http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html


 

 

 

 9- اجراییها و اقدامات راهبرد ها،هدف 

ها، راهبردها و اقدامات اجراییهدف -( 7)جدول شماره   
 وزارت نيرو عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 ها و شهرهاهای آب و فاضالب استانشرکتعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 
 

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

7 2 9 4 

 اول
ارتقا سطح مشخصات 
 محیط زیست شهری

 ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری 

 افزایش سرانه کل فضای سبز شهری 

  جداسازی مصارف فضای سبز شهرداری از آب شرب در شهرهای باالی
 هزار مشترک111

 کاهش آب بدون درآمد شهری 

 های آبیاری فضای سبز شهریبازسازی شبكه 

 های مدرن برای استفاده بهینه از آباستفاده از تكنولوژی 

 محیطی و گیاهان سازگار با آب و هوای خشكکاشت گیاهان منطبق با شرایط زیست 
 های محلی برای آبیاری فضای سبز شهریخانهاستفاده از پساب تصفیه 

 دوم

  توسعه کمی و
کیفی خدمات آب 

 و فاضالب

  افزایش سطح
جمعیت تحت 
كه آب پوشش شب

 و فاضالب شهری
 افزایش کیفیت آب

 شرب

 ها از طریق فرو  پساب به بخش خصوصی؛تامین مالی طرح 

 سازی و جریمه مشترکین کاهش هدررفت آب شرب از طریق فرهنگ
 پرمصرف؛

 های جدید براساس توان اکولوژیكی گاهگیری سكونتمدیریت شكل
 های آبریز؛حوضه

 محیطی؛با رعایت مالحظات زیست های غیرمتعارفبرداری از آببهره 

 های سبز استفاده بهینه از منابع آبی موجود و حفظ، نگهداری و توسعه فضا
های نوین آبیاری فضای سبز، استفاده از شهری از طریق استفاده از رو 

های سبز شهری از منابع های گیاهی مقاوم و تامین آب مورد نیاز فضاگونه
 اسیسات محلی و تصفیه فاضالب شهری.آب غیرشرب اعم از پساب ت

 های محلی به منظور کمك به بازچرخانی پساب خانهافزایش سهم تصفیه
 تولیدی و کاهش هزینه انتقال

 شده(ها به قیمت تماماصالح قیمت آب شهری و روستایی )نزدیك کردن تعرفه 

 کاهش آب بدون درآمد در بخش شهری 

 ها و اعطای تسهیالت؛بخش خصوصی از طریق افزایش تعرفهگذاری ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه 

 ارتقای دانش فنی مشاوران و بازنگری در طراحی تاسیسات فاضالب؛ 

  طرح وامی برای سرعت  12میلیارد ریال در قالب  2999استفاده از تسهیالت خارجی به میزان
ان، مشهد، مازندران، فارس دار مانند طرح فاضالب تهرهایی اولویتبخشیدن به عملیات اجرایی طرح

 و...

 دار روستایی.رسانی اولویتهای آبتكمیل مجتمع 

 های فاضالب شهری اولویت دادن و تأمین اعتبار کافی برای اتمام عملیات اجرایی آن دسته از طرح
 یابند.خاتمه می 1992که تا پایان سال 

 رهبری و ریاست جمهوری هایی موضوع سفر مقام معظماولویت دادن به تأمین اعتبار طرح 

 

 



 

 4- های عملكرد و برآورد اعتبارات دستگاه های اجراییتعيين سنجه 

 4-7-  های عملكرد ، اعتبارات هزینه ای و تمام شده برحسب برنامه و فعاليتبرآورد سنجه 
 ای در حیطه وظایف این امور نبوده و به طور متمرکز در محل دیگری آورده خواهد شد. های عملكرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه

 4-2- های سرمایه ایهای عملكرد، اعتبارات تملک داراییبرآورد سنجه 

 ایهای سرمایههای عملكرد، اعتبارات تملک داراییبرآورد سنجه -(9) فرم

 703500بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه های کشورها و دهياریدستگاه اجرایی اصلی: سازمان امور شهرداریعنوان 

اولویت 

 برنامه
 عنوان برنامه بندیشماره طبقه

سنجه 

 عملكرد

 ای ارقام به ميليون ریالهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی هدف کمی

عملكرد 

7935 

عملكرد 

 7931ماهه شش

بينی پيش

7931 

عملكرد  7931

7935 

7931 7931 

بينی پيش ابالغی 7931بينی پيش بينی برنامهپيش 7933مصوب 

 عملكرد

بينی پيش

 برنامه

 7931بينی پيش

1 2 9 0 2 2 2 9 9 11 11 12 19 10 

1219119111 
برنامه ارائه خدمات آب 

 شهری و روستایی
  22129 109،099 12،111 12،111 1 122 022 121 1 1 کیلومتر

 

 ایهای سرمایههای عملكرد، اعتبارات تملک داراییبرآورد سنجه -(9فرم )

 749300دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه بندی   عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت نيرو

 عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 شرکت های آب و فاضالب و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
 -بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شماره طبقه

شماره 

 بندیطبقه
 سنجه عملكرد عنوان برنامه

 ریالای ارقام به ميليون های سرمایهاعتبارات تملک دارایی هدف کمی

عملكرد 

7935 

عملكرد 

ماهه شش

7931 

 7931بينی پيش

عملكرد  7931

7935 

7931 7931 

 7933مصوب 
 ابالغی 7931بينی پيش بينی برنامهپيش

بينی پيش

 عملكرد

بينی پيش

 برنامه

بينی پيش

7931 

1219112111 
برنامه توسعه 

تاسیسات فاضالب و 
 بازچرخانی آب

 11192129 19،911،111 2،929،112 2،929،112 11،122،222 111/11111/2/211 192/09929/19/022 21/11111/10/211 2/1111/1/111 2/2111/1/11 روستا/هزارنفر/طرح/کیلومتر

1219119111 
برنامه ارائه خدمات 
 آب شهری و روستایی

مجتمع/میلیون 
 مترمكعب/استان

921/1/1 111/1/1 991/0/9 920/2/11 211/1/0 9،112،120 0،912،292 0،912،292 12،291،111 2200129 
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 بيست و هفتم فصل

 تحقيق و توسعه

در امور مسكن و عمران 

 شهری و روستایی



 کل کشور  1931های اجرایی بودجه سال مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاه 111

  



 111 تحقيق و توسعه در امور مسكن، ...هفتم: فصل بيست و  بخش ششم: امور مسكن، ... / / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

 

 1- مقدمه 

منظور تحقق و گسترش وظایف پژوهشی و آموزشی وزارت راه و شهرسازی و نیز کمک به رفع بخشی از نیازهای پژوهشی و آموزشی کشور در به

مورخ  78692/706های مسکن، معماری و شهرسازی، بر اساس مصوبات شورای عالی اداری به شمارههای حمل و نقل، راه، ساختمان و حوزه

کلیه مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی ذیل وزارتین سابق مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در  70/09/85مورخ  365/85/706و  98/99/80

راه، مسکن و شهرسازی وابسته به وزارت راه و شهرسازی مطابق اهداف و وظایف و مفاد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ادغام، و مرکز تحقیقات 

 .باشداساسنامه خود، مشغول فعالیت می

 

 2-   وضعيت مرکز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی در اسناد فرادستی 

 2-1- هاشرح وظایف و مأموریت 

 ونقل، مسكن و شهرسازیاساسنامه مرکز تحقيقات راه، حمل( 2انجام وظایف و اختيارات زیر به استناد ماده ) -الف

های مربوط به راه، ساختمان، مسکن، معماری و شهرسازی و های کاربردی و راهبردی در کلیه حوزهانجام تحقیقات و مطالعات و پژوهش -9

 ها.های پژوهشی در این زمینهطرحهای مرتبط مبتنی بر نیازهای کشور و شناسایی نیازهای پژوهشی کشور و اجرای سایر حوزه

های علمی، فنی و اجرایی مربوط به نامهتحقیق، بررسی و مطالعه به منظور تهیه و تدوین استانداردها، معیارها، مقررات ملی، ضوابط و آئین -7

 های ذیربط برای طی مراحل تصویب.های راه، حمل و نقل، ساختمان، مسکن، معماری و شهرسازی و سایر موارد مرتبط با همکاری سازمانحوزه

مصالح مذکور برای استفاده بهتر و  به منظور شناخت خواص مکانیکی و فیزیکیو متداول بررسی کیفی و کمی مصالح ساختمانی سنتی  -5

 های تولید آنها. نوین و روشطالعه و اظهار نظر درباره کاربرد مصالح ساختمانی همچنین م .اقتصادی تر در ساختمان های روستایی و شهری

روشهای ساختمانی در مناطق مختلف کشور و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی به منظور ارائه مسکن اظهار نظر در مورد  بررسی و -4

های ا و شیوهتولید آنه هایروش سازی قطعات ساختمانی وساختمانهای صنعتی و پیش ساخته و یا پیشالگو، همچنین بررسی و اظهار نظر در مورد 

 برداری ابنیه.مدیریت احداث، نگهداری و بهره

انجام مطالعات در خصوص تنظیم بازار مسکن، عناصر موثر بر تولید مسکن، بازار سرمایه، مسائل اقتصادی بازار مسکن و طراحی ابزارهای  -3

 مالی مناسب.

( به منظور انجام مطالعات و تحقیقات الزم برای کاهش و توسعه کمی و کیفی آنبرداری نگهداری، بهرهمسئولیت شبکه شتابنگاری کشور ) -6

 های اجرایی.شناسی مهندسی و پروژهپذیری زلزله، و تهیه بانک اطالعات شتابنگاشتی مورد نیاز کلیه کارهای پژوهشی مهندسی زلزله و زلزلهخطر

 ای و شرایط ساختگاهی شهرها و روستاها. وتکنیک لرزهای و ژئبندی لرزهپهنهبندی، ریزانجام مطالعات پهنه -2

 های فعالیت مرکز.های مرتبط با آنها در کلیه حوزهای و مولفهانجام تحقیقات و مطالعات الزم در مورد خطر زلزله و کاهش خطرپذیری لرزه -9

ی زیر ساختهای حمل و نقل از قبیل مشخصات فنی و برداری و نگهدارهای طراحی، ساخت، بهرهتحقیق و بررسی در مسائل مربوط به روش -8

 های مدیریت ساخت.های اجرایی، مصالح مصرفی و روشها و سامانههندسی، روش

انجام تحقیق و مطالعات جامع در مورد مصرف انرژی در بخش ساختمان، شهر و حمل و نقل و ارائه الگو و راهکارهای مناسب به منظور  -90

 کاهش مصرف انرژی.

 ایرانی. -های کاربردی و بنیادی به منظور تدوین و ترویج الگوهای شهرسازی و معماری اسالمیانجام پژوهش -99

به ویژه در  های مختلف شهرسازی و معماری سنتی و ملی ایران ودورهمسائل اجتماعی و اقتصادی شهری و تحقیق و بررسی در زمینه  -97

و معماری مسجد و جایگاه آن  در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی قابل تعمیم و تلفیق آن، با قواعدو معرفی اصول و  ،های بعد از اسالمدوره

 .در شهرسازی اسالمی
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سازی نتایج و دستاوردهای حاصل از های مرتبط با وظایف مرکز از طریق تجاریانتشار و ترویج نتایج حاصل از تحقیقات و پژوهش -95

ها و های علمی، نمایشگاههای فنی، برگزاری گردهماییافزاری و مجموعهانتشار کتب، مجالت، ارائه خدمات نرم های پژوهشی مرکز،فعالیت

 های مربوط و رعایت قوانین و مقررات.های آموزشی تخصصی با همکاری دستگاهدوره

، ساختمان و مسکن، شهرسازی و معماری، صنعت های زلزله، ژئوتکنیک، مصالحآمار و مدارک فنی در زمینهاطالعات  ایجاد بانک جامع -94

 حمل و نقل و راه.

 های ها و ارزیابیبررسی ی فنی بر اساسهاو تاییدیه هاصدور گواهینامه و مشاوره ای، یاتفنی و ارائه خدمات تحقیق هایانجام آزمایش -93

 در مقابل دریافت حق متقاضیان حقوقی و حقیقیبرای  تأسیساتیو لوازم  سازیهای ساختمانی و راهو فرآورده روشها ،انجام شده در مورد مصالح

  .الزحمه

داخل و خارج از کشور و متخصصین ایرانی تحقیقاتی ها، مراکز و موسسات آموزشی و و فناوری با دانشگاه پژوهشی-آموزشی همکاری -96

 مللی با رعایت قوانین و مقررات.الها و متخصصین بینخارج از کشور همکاری فعال و سازنده با سازمان

های مرکز و یا از های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه فعالیتتربیت نیروی متخصص از طریق برگزاری دوره -92

و کارگران فنی و سایر  هاهای کوتاه مدت و پودمانی و آموزش مدیران، مهندسان، تکنسینهای معتبر و دورهطریق همکاری مشترک با دانشگاه

 اندرکاران صنعت حمل و نقل، ساختمان، شهرسازی و معماری و راه.دست

 .سازمانهای مربوط در کشور با همکاریصنعت ساختمان، معماری و شهرسازی و حمل و نقل نمایشگاههای  مدیریت و نظارت بر برگزاری -99

ای و مطالعاتی فنی و تخصصی کشور از طریق ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره همکاری با صنعت، دستگاههای اجرایی و جامعه مهندسی -98

 های فعالیت مرکز.( در حوزهاعم از حقیقی و حقوقیبه کلیه متقاضیان )

رات، آهن به منظور بررسی استانداردها، ضوابط، مقرسازی و ساخت راههای نوین و بومی ساختمانی، راههای آزمایشی سیستماجرای نمونه -70

 ها و ... جهت کاربردی کردن آنها در صنعت راه، ساختمان و حمل و نقل و شهرسازی.دستورالعمل

 .انجام هرگونه فعالیت علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و ارائه خدمات مرتبط با اهداف و وظایف مرکز -79

 کنترل ساختمانتدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان به استناد قانون نظام مهندسی و  -ب

 های نوین ساختمانی به استناد قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسكنآوریارائه تایيدیه فنی به فن -ج

 2-2- اندازهای چشماهداف و سياست 

 تولید علمافزاری و یابی ایران به جایگاه اول علمی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرمتالش در راه دست

 2-9- های اقتصاد مقاومتی در بخش مسكناهداف و سياست 

، برنامه عملیاتی بخش وزارت راه و شهرسازی 9587بهمن ماه  78های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری در تاریخ در چارچوب سیاست

های متناظر در مرکز به ابالغ و برنامه 99/03/9585مورخ  34894 های اصلی و همکار با ابالغ مصوبه شورای محترم اقتصاد طی شمارهو دستگاه

 شرح زیر اجرایی شده است:

 نام دستگاه همكار نام دستگاه اصلی عنوان برنامه عملياتی ردیف

 های نوین ساختمانی با رویكرد کاهش شدت مصرف انرژیهای متناظر با سياست استفاده از فناوریبرنامه
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ... سازمان ملی زمین و مسکن های نوین ساختمان در کشورآوریاستفاده از فنحمایت از ترویج  9

7 
نامه فنی صادر شده ها و گواهینظارت عالیه بر نحوه صدور تأییدیه

سازی شده و فناوری نوین ساختمان با رویکرد جهت محصوالت صنعتی
 افزارهای آننرمایجاد بانک اطالعات و 

 معاونت مسکن و ساختمان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 معاونت مسکن و ساختمان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نظارت بر تولید محصوالت و مصالح نوین ساختمانی 5
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 نام دستگاه همكار نام دستگاه اصلی عنوان برنامه عملياتی ردیف

 سازی مصرف سوختشرکت بهینه مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، ها و تعیین رده انرژیتعریف استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان 4

3 
سازی و مصالح کم کاهش شدت مصرف انرژی با استفاده از شبک

 برانرژی
 سازی مصرف سوختشرکت بهینه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 منظور کاهش شدت مصرف انرژیمعماری و شهرسازی بههای متناظر با سياست تأکيد بر رعایت مقررات ملی ساختمان و تدوین و اجرای ضوابط برنامه

9 
گسترش آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان و استفاده از مصالح 

 استاندارد و نوین ساختمان
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان

 های موجودبازسازی ساختمانجویی در مصرف انرژی از طریق بهسازی و های متناظر با سياست صرفهبرنامه

9 
سازی مصرف انرژی در های بهینهگذاری جهت اجرای طرحسیاست

 های قانونی مربوطهواحدهای مسکونی موجود با استفاده از ظرفیت
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان

 2-4- های برنامه دولت دوازدهماهداف و سياست 

  :هاها برای پاسخ به ابرچالشسياست ابرپژوهشحوزه پژوهش 

 های زیر:های بزرگ پژوهشی در کشور با ویژگیمنظور تعریف پروژهایجاد چارچوبی به -9

 های حال و آینده کشور؛های بزرگ در پاسخ به ابرچالشتوانمندی تعریف پروژه -

 ها؛کیب آنهای کوچک و تلفیق و ترهای بزرگ به زیرپروژهتوانمندی تقسیم پروژه -

های دولتی )مارپیچ های صنعتی و سازمانهای مختلف پژوهشی و دانشگاهی در کنار بنگاهتوانمندی همکاری و مشارکت نهادها و دستگاه -

 ها؛منظور پاسخ به ابرچالشبه«( Triple Helix»کانه سه

 های ملی آزمایشگاهی؛ها و ایجاد شبکهها و کارگاهآزمایشگاهسازی سازی و خوشهارتقاء زیرساخت پژوهشی کشور و ادغام، شبکه -7

 های بومی و تجربیات بومی.حلهای بومی، راهتولید دانش نوین و پیشروی قابل عرضه در سطح جهان؛ برآمده از چالش -5

 المللیهای بينسياست همكاری 

اروپا و ژاپن، و کشورهایی که در دوه دهه آینده از اقتصادهای بزرگ جهان المللی با کشورهای جهان با اولویت های بینمشارکت در پژوهش -9

 خواهند بود )هند، چین، اندونزی(؛

 بازآرایی و بهبود ساختار حكمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور 

 ( در حوزه علم، فناوری و نوآوری.PPPخصوصی )-ارتقاء مشارکت عمومی -9

 2-1-  برنامه پنجساله ششم توسعهاحكام و مواد قانونی 

های مقاوم در های جنبش نیرومند زمین در کشور از اهمیت خاصی جهت طراحی سازهترین ابزار ثبت دادهعنوان اصلیشبکه ملی شتابنگاری کشور به

طق فاقد دستگاه در سطح کشور در های شتابنگار قدیمی و پوشش منابرابر زلزله برخوردار است. طرح توسعه این شبکه مهم با هدف جایگزینی دستگاه

( قانون برنامه ششم توسعه کشور و 60( بند )پ( ماده )9ریزان در برنامه پنجم توسعه قرار گرفته بود که این مهم به استناد جزء )دستور کار برنامه

گاری در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به های شتابنمنظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله توسعه شبکه ایستگاهبه

 دستگاه شتابنگاری جدید به شبکه فعلی اضافه گردد. 7000بینی شده الزم است حداقل سازوکار قبلی پیش

 



 

 9- های اجرایی مرکز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازیها و برنامههدف 
 

 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف1جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت راه و شهرسازی

 شهرسازیعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: مرکز تحقيقات راه، مسكن و 

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

1 2 9 4 

 اول
های کلی اقتصاد تسهیل در اجرای سیاست

 ونقلمقاومتی بخش مسکن و حمل

های نوین ساختمانی با رویکرد کاهش توسعه فناوری
 مصرف انرژی و ارتقاء ایمنی

سازی شده و صادر شده جهت محصوالت صنعتیهای فنی نامهها و گواهینظارت عالیه بر نحوه صدور تأییدیه -9
 افزارهای آنهای نوین ساختمان با رویکرد ایجاد بانک اطالعات و نرمفناوری

 استانداردسازی محصوالت و مصالح نوین ساختمانی و درج الزامات آنها در مقررات ملی ساختمان -7

 های اجرایی آنسازی زمینهتعیین رده انرژی و فراهمها و تدوین استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان -5

 ترسازی و مصالح با مصرف انرژی کمریزی برای کاهش شدت مصرف انرژی با استفاده از سبکبرنامه -4

 دوم
توانمندسازی نیروهای متخصص و ماهر فعال 

 ونقل، مسکن و شهرسازیدر صنعت حمل

تخصصی و ترویج های ارتقاء و توسعه کمی و کیفی آموزش
مقررات راه، مسکن و شهرسازی و افزایش سهم 

 های مهارتیآموزش

 ای و مهارتیهای دانشگاهی کاربردی با تأکید بر رویکردهای حرفهبرگزاری آموزش -9

 تخصصی، مهارتی و آموزش مهندسی-های آموزشی ضمن خدمت فنیتوسعه و برگزاری دوره -7

 های تخصصیکنفرانسها و برگزاری همایش -5

 های اطالعاتی تخصصیاندازی بانکروزرسانی و راهبه -4

 سوم
ی اول منطقه در تسهیل در دستیابی به رتبه

 علم و فناوری و تثبیت آن

های راه، های کاربردی در زمینهتعریف و انجام پژوهش
مسکن و شهرسازی در جهت بهبود وضعیت استانداردها و 

 های مربوطتخصصی حوزههای دستورالعمل

وری، حفظ محیط زیست و بهبود منظور ارتقاء ایمنی، دوام، آسایش، حفظ انرژی، بهرههای تحقیقاتی بهاجرای پروژه -9
 ونقل، مسکن و شهرسازیهای حملعملکرد و کیفیت محصوالت در بخش

 مسکن و شهرسازیهای راه، های مرتبط در حوزهتدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل -7

های سازی و فناوریحمایت از تحقیق و توسعه، تجاری
 های راه، مسکن و شهرسازیصنعتی در حوزه

 های نوینآوریها و فنارزیابی و توسعه نوآوری -9

 های نوین با توجه به شرایط و منافع ملیآوریسازی فنتوسعه و بومی -7

ها، ابنیه فنی، راه و ساختمانافزایش ایمنی و عمر مفید 
 ونقلحمل

 ها در برابر زلزلهسازی ساختمانهای مقاومپژوهش در زمینه -9

 سوزی، سیل، طوفان و سایر بالیاها در برابر آتشپژوهش در زمینه کاهش خطرپذیری ساختمان -7

 ونقلمنظور افزایش ایمنی و عمر مفید راه و سیستم حملپژوهش به -5

 توسعه و نگهداری شبکه شتابنگاری کشور -4

 



 

 

 

 4- های عملكرد و برآورد اعتبارات دستگاه اجراییسنجه 

 

 ای )بر حسب برنامه و فعاليت(های عملكرد و اعتبارات هزینه(: برآورد سنجه2فرم شماره )

 119111اصلی:شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی  وزارت راه و شهرسازی عنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 1191112شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  مرکز تحقيقات راه مسكن و شهرسازی  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 «ارقام به ميليون ریال»

 شماره

 طبقه بندی
 عنوان برنامه / فعاليت

سنجه 

 عملكرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملكرد 

1931 

عملكرد 

ششماهه 

1931 

پيش 

بينی 

1931 

بنيی پيش

برنامه 

1931 

برآورد 

1931 

عملكرد 

1931 

عملكرد 

ششماهه 

1931 

پيش بينی 

1931 

برآورد 

1931 

عملكرد 

931 

عملكرد 

ششماهه 

1931 

پيش بينی 

1931 

برآورد 

1931 

1 2 9 4 1 1 1  1 3 11 11 12 19 14 11 

 های کاربردیبرنامه پژوهش 9304009000
پروژه عملیاتی 

 شده
99 40 979 940 940 995627 84445 598482 392900 7092859 252 779789 4989832 

 52008000 9930896 5962862 9555859 949000 87309 8305 57009 40 40 30 5 74 پروژه های تحقیقاتی در حوزه حمل و نقلاجرای پروژه 9304009009

9304009007 
ةای تحقیقاتی در حوزه ساختمان و اجرای پروژه

 ابنیه
 5400800 5966869 5040808 9786835 920000 995889 66997 905277 30 30 56 77 90 پروژه

9304009005 
های تحقیاتی در حوزه معماری و اجرای پروژه

 شهرسازی
 4600800 7984883 7948800 9963846 993000 32988 7948 93939 73 73 70 9 95 پروژه

9304009006 
تدوین ضوابط مقررات و دستورالعمل حوزه 

 ساختمان و ابنیه
 4555855 9992870 7930800 649858 63000 77544 7930 94895 93 93 70 9 75 پروژه

9304009002 
تدوین 

 نقلحملحوزههایودستورالعملمقرراتضوابط
 4709855 7449878 7933800 9493896 30300 92959 7933 8899 97 97 2 9 2 پروژه

9304009009 
های حوزه تدوین ضوابط مقررات و دستورالعمل

 معماری و شهرسازی
 4566862 9254844 5969800 996800 58500 93690 8304 2824 8 8 8 5 8 پروژه

     39300 72825 8078 99885 0 0 54 57 0 سامانه های اطالعاتی و فناوریبرنامه توسعه بانک 9304007000

 های اطالعاتی تخصصیایجاد و بروزرسانی بانک 9304007009
بانک 

 اطالعاتی
3 3 3 97 97 8600 2089 8857 76000 9870800 9498860 9896840 7966862 



 

 شماره

 طبقه بندی
 عنوان برنامه / فعاليت

سنجه 

 عملكرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملكرد 

1931 

عملكرد 

ششماهه 

1931 

پيش 

بينی 

1931 

بنيی پيش

برنامه 

1931 

برآورد 

1931 

عملكرد 

1931 

عملكرد 

ششماهه 

1931 

پيش بينی 

1931 

برآورد 

1931 

عملكرد 

931 

عملكرد 

ششماهه 

1931 

پيش بينی 

1931 

برآورد 

1931 

 9865 0864 0892 0842 57300 99049 9859 8585 70000 70000 79000 99300 70000 مدرک مدارک علمی و فنیتوسعه اسناد و  9304007007

     73000 93924 3467 90336 9330 9330 9330 9023 9064 شتاب نگار برنامه توسعه شبکه شتابنگاری کشور 9304005000

 96895 8828 3809 8887 73000 93924 3467 90336 9330 9330 9330 9023 9064 شتاب نگار کنترل و نگهداری شبکه شتابنگاری 9304005009

9304004000 
و خطرپذیری سازی ابنیههای مقاومبرنامه پژوهش

 ایلرزه
     998000 62376 70997 49268 74 74 98 95 95 گواهینامه

9304004009 
های مرتبط با کاهش سازی برنامهتدوین و آماده

 وقوع زلزلهریسک پیش از 
 3730800 90202823 7778862 6237823 903000 47959 95529 72099 70 70 4 6 4 پروژه

9304004007 
ای و های نوین در بهبود رفتار لرزهتوسعه روش

 هاسازی سازهمقاوم
 5300800 7245880 867800 9658829 94000 74683 6254 94239 4 4 8 2 8 پروژه



 

 

 

 ای )بر حسب برنامه(های سرمایههای عملكرد و اعتبارات تملک داراییسنجه(: برآورد 9فرم )

 119111بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت راه و شهرسازی

 1191112 زیرمجموعه:بندی دستگاه اجرایی شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: مرکز تحقيقات راه و شهرسازی

 «ارقام به ميليون ریال»

 عنوان برنامه / فعاليت بندیشماره طبقه
سنجه 

 عملكرد

 ایهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی هدف کمی

عملكرد  اولویت برنامه

1931 

عملكرد 

ماهه شش

1931 

بينی پيش

1931 

1931 

عملكرد 

1931 

1931 1931 

بينی پيش

 برنامه

بينی پيش

1931 
 ابالغی

بينی پيش

 عملكرد

بينی پيش

 برنامه

بينی پيش

1931 

1 2 9 4 1 1 1 1 3 11 11 12 19 14 

 جمع کل
            

1114119111 
 شبکه توسعه برنامه

 کشور شتابنگاری
- - - - - - 93000 500000 730000 530000 244983 9 
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 523 بهداشتم: بیست و هشتفصل  / سالمتتم: امور فبخش ه / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 5- مقدمه 

 و بشر اسالمي حقوق بشر، حقوق اعالميه همچون الملليبين اسناد در شده پذيرفته حقي و انسان هر اساسي نيازهاي ها وارزش از يکي سالمت

 آن بر توليت و است حاکميتي و سازماني اجتماعي، فردي، مسؤوليتي سالمت، ارتقاي و امنيت جاني و حفظ .است بهداشت جهاني سازمان بيانيه

 جوهره جامعه، تندرستي مسؤوالنه در خصوص و دقيق مديريت. رودشمار مي به پايدار توسعه تحقق هايشرط پيش از يکي و بوده هادولت عهده

 .بود خواهد دائمي نيز دولت لذا مسؤوليت است، ملي اولويت همواره مردم سالمت چون و شودشمرده مي خوب حکمراني

هاي کلي نظام به عنوان اسناد باالدستي هاي سالمت براي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله و سياستششم توسعه به ارتقاء شاخص برنامه

تفکيک وظايف توليت، تأمين مالي و تدارک ويژه داشته است. بدين منظور مفاد برنامه با تأکيد بر رويکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه ،  توجه

هاي گذاريتوليت نظام سالمت شامل سياست، خدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم 

مديريت منابع سالمت از طريق نظام بيمه با ، هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيريزيي، برنامهاجراي

هاي تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش ، محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همکاري ساير مراکز و نهادها

هاي تهديد کننده سالمت، اصالح الگوي تغذيه جامعه با بهبود ترکيب و سالمت مواد غذايي، ، کاهش مخاطرات و آلودگيو خصوصي دولتي، عمومي

درصد تا پايان برنامه ششم، تبيين شده است. اهتمام  03هاي سالمت به کمتر از هاي سالمت و کاهش سهم مردم از هزينهتوسعه کمي و کيفي بيمه

ريزي و نظارت در بخش سالمت با تشکيل شوراي عالي هاي بين بخشي و ايجاد يکپارچگي در سياستگذاري، برنامهسعه همکاريبه تقويت و تو

سالمت و امنيت غذايي، اتخاذ راهبرد گسترش عدالت در دسترسي فيزيکي و اقتصادي به خدمات سالمت، افزايش مشارکت عادالنه مردم در 

بيمارستاني، از جمله نکات بارزي هستند هاي پزشکي پيشر عوامل تهديد کننده سالمتي و تکميل شبکه فوريتهاي سالمت، وضع عوارض بهزينه

 توان اشاره نمود. که در اين خصوص مي

 

 2- وضعیت فصل در اسناد فرادستی 

 2-5- هاشرح وظایف و ماموریت 

که نظام سالمت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعي است که به ارائه اقدامات سالمت مي پردازند و اقدام سالمت عبارت است از هرگونه تالشي 

هاي بين بخشي انجام مي گيرد و هدف اصلي آن ارتقاي سالمت جامعه خواه در مراقبت سالمت فردي، خدمات سالمت عمومي و يا از طريق برنامه

وره مي است. در جهان امروز، زندگي کليه افراد متارر از نظام سالمت مي باشد. نظام سالمت مسووليتي حياتي و مداوم نسبت به افراد در کل داسال

جامعه د زندگي آنها دارد. نظام سالمت با اعاده، حفظ و بهبود وضعيت سالمت افراد ، خانواده ها و جوامع ، در جهت ارتقاء سطح وکيفيت زندگي آحا

 ايفاي نقش مي کند. 

ي، هدف اساسي نظام سالمت تامين، حفظ و ارتقاي سالمت، ايجاد هماهنگي براي تامين مالي ارايه خدمات و سرمايه گذاري در توليد منابع انسان

ت که بتواند بر هر چهار نقش رر استاري منسجم، پويا، ارتباط گرا و مؤفيزيکي، تجهيزات و دارو مي باشد. ايجاد اين هماهنگي مستلزم وجود ساخ

تسلط داشته و با تغييرات محيطي سازگار باشد. اين نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گذاشته شده تا ضمن تامين سالمت  

مشارکت عادالنه مردم در  براي جمعيت کشور، پاسخگوي آنها باشد. اما اهداف دروني ديگري نيز براي آن مطرح است. اين اهداف به مسايلي مانند

انتظار تامين هزينه هاي سالمت و نحوه پاسخ نظام سالمت به انتظارات مردم اشاره دارد. نظام سالمت بايد بتواند به درستي به آنچه مردم از آن 

 دارند پاسخ دهد و در تنظيم مشارکت آنها در توليد، توزيع و مصرف خدمات رعايت عدالت بنمايد.

ماموريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي فراهم آوردن موجبات تامين بهداشت و درمان کليه افراد کشور از طريق تعميم و گسترش  

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به نمايندگي از دولت مسووليت توليت سالمت را بر عهده خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي مي باشد. 

جهت برآورد اهداف  هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درمانييت اجرائي و نظارت آن در سطح استان به دانشگاهها و دانشکدهدارد. مسوول

 :واگذار شده است بهداشتي زير

 . ارتقاء سطح خدمات بهداشتي کشور 1
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 . توسعه اقدامات پيشگيري از بروز معلوليتهاي جسمي و رواني2

 ائه در نظام شبکه هاي سالمت کشور. افزايش خدمات قابل ار0

 . توسعه و تشديد کنترل بهداشتي اماکن عمومي و مراکز تهيه و توزيع و فروش و نگهداري مواد غذايي4

 . توسعه عمليات بهداشت محيط در روستاها 5

 . توسعه فعاليتهاي مربوط به تامين آب آشاميدني سالم در روستاها 6

 مناطق شهري و روستايي . توسعه خدمات دندانپزشکي در 7

 . بهبود تغذيه مادران باردار و زنان شيرده و کنترل رشد کودکان 8

 . ارتقاء کيفيت تغذيه اي کشور9

 . تامين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن13

 سالمت محيط .11

 سالمت دهان و دندان، آموزش بهداشت عمومي .12

 بهداشت کار و مدارس .10

 کودکانبهداشت مادران و  .14

 سرپرست نيازمند انجام اقدامات حمايتي براي کودکان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده و افراد بي .15

 توليدي مربوط به خدمات و مواد مذکور -تعيين و اعالم استاندادرهاي مربوط به :بهداشت کليه موسسات و واحدهاي خدماتي .16

 

 2-2- بیانات مقام معظم رهبری 

 سالمت محور همه چيز است حتي عروج انسان و هر انساني حتي اگر در عرصه معنويت بخواهد رشد کند بايد فرد سالمي باشد 

 ،درد و رنج ديگري نداشته باشد کاري کنيم که بيمار و بيماردار به جز رنج بيماري 

  امکانات موجود آغاز نماييدنهضت احياي و گسترش بهداشت و طب پيشگيري را با بکارگيري و بسيج کليه 

  ى پنجم بايد مورد توجه ويژهى سالمت، هم در برنامهمسوله(: 1/1/1089) مضاعف در تأمين سالمت همت مضاعف و کاردرباب عرصه 

 هاى مختلف.هاى گوناگون اجرائى در دستگاهريزىقرار بگيرد، هم در برنامه

 

 2-9- قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

ما حصل تعادل ميان    ايدار به معني پاسخگويي به نيازهاي کنوني افراد جامعه بدون تضعيف توانايي نسلهاي آينده در تامين نيازهاي خود، توسعه پ

يي سخگوجامعه، محيط زيست و اقتصاد است و عالوه بر پايداري منابع طبيعي ، پايداري سياسي، اجتماعي و اقتصادي را نيز در بر مي گيرد. کليد پا

توسعه به نيازهاي نسل آينده در دستان ماست و نسل فعلي است که با تصميم گيري هاي خود توسعه را پايدار کرده و آن را تداوم مي بخشد. مفهوم 

رسيدن به  پايدار تغييري اساسي در رويکردهاي مرتبط با محيط زيست و توسعه است که در آن اهميت پرداختن به ابعاد انساني به عنوان اصل و پايه

 اهداف را روز به روز بيشتر مشخص مي کند. 

يند، محوريت سالمت در توسعه پايدار، پاراديم مسلط دنياي امروز است. شواهد معتبر علمي مشخص کرده اند، شرايطي که مردم در آن به دنيا مي آ

اين شرايط علل ريشه اي بي عدالتي در وضعيت سالمت مي رشد، زندگي و کار مي کنند بر وضعيت سالمت تاريرات چشم گيري دارد و نابرابري در 

ي باشد. همچنين سرمايه سالمت هر فرد به عنوان جزئي از سرمايه انساني او در رشد اقتصادي سهيم است؛ بنابراين سرمايه گذاري بر روي نيرو

 رشد اقتصادي را در پي دارد.وري و انساني سبب افزايش ذخيره دانش و سالمت افراد مي شود و در نتيجه افزايش بهره

توسعه پایدار با رویکرد انسان سالم و سالمت همه مرور ادبيات ديني و علمي و ديدگاه هاي سياسي و تجربي در دنيا نشان داده است که 

نيز مبين پذيرفته بودن ، الگويي موفق تر براي پيشرفت و عدالت در جامعه است. نگاهي به مراجع تصميم سازي به ويژه قانون اساسي کشور جانبه

 ست: اين رويکرد مي باشد؛ در اصول مختلف اين قانون که ميثاق ملي شهروندان و ساکنان ايران مي باشد و ساير اسناد باالدستي از جمله آمده ا
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 و حکومت و آزادي و استقالل داند خود می را آرمان بشری جامعه در کل انسان سعادت ايران .ا.ج: قانون اساسی 511اصل 

 (هدف/پیامد نهایی)شناسد. مي جهان مردم همه حقرا  و عدل حق

 او در برابر  با مسووليت توام و آزادي انسان واالي و ارزش کرامت به ايمان بر پايه است نظامی، جمهوري اسالمي قانون اساسی: 2اصل

 استقاللو  قسط و عدل ،(راهبرد) در پيشبرد آنها و تالش بشري پيشرفته و تجارب و فنون از علوم استفاده : از راه که(  ارزش ها) خدا،

 (. اهداف/ پیامد میانی) کند مي را تامين ملی همبستگیو  و فرهنگي و اجتماعي اقتصادیو  سياسي

  امکانات ، همهدوم مذکور در اصل اهداف به نیل برای است موظف ایران جمهوری اسالمی دولتقانون اساسی:  9اصل 

 کار برد: به امور زیر خود را براي

 .مظاهر فساد و تباهي با کليه و مبارزه و تقوي ايمان بر اساس اخالقي رشد فضايل ايجاد محيط مساعد براي - 1

 ديگر.  و وسايل گروهي هاي و رسانه از مطبوعات صحيح با استفاده ها نهزمي در همه عمومي هاي آگاهي سطح باال بردن - 2

 .محققان و تشويق مراکز تحقيق تاسيس از طريق و اسالمي ، فرهنگي، فنيعلمي هاي زمينه و تتبع و ابتکار در تمام بررسي روح تقويت - 4

 .خويش و فرهنگي ، اجتماعي، اقتصاديياسيس سرنوشت در تعيين مردم عامه مشارکت - 8

 .و معنوي مادي هاي زمينه ، در تمامهمه براي عادالنه ناروا و ايجاد امکانات رفع تبعيضات - 9

در  محروميت هر نوع ساختن برطرف  و رفع فقر و ايجاد رفاه جهت ضوابط اسالمي بر طبق و عادالنه اقتصاد صحیح ریزی پی - 12

 . بيمه و تعميم و کار و بهداشت و مسکن تغذيه هاي زمينه

  در راهسرپرستي ، بي، ازکارافتادگي، پيري، بيکارياز نظر بازنشستگي اجتماعی از تامین برخورداری: قانون اساسی 23اصل ، 

. همگانی است حقی ،و غیره بیمه صورت به پزشکی و مراقبتهای درمانی بهداشتی تخدما نیاز به، و سوانح ، حوادثماندگي

 را براي فوق مالی حمایتهایو  خدمات، مردم از مشارکت حاصل و درآمدهاي عمومي درآمدهاي از محل قوانين طبق است موظف دولت

  کند. تامين افراد کشور یك یك

  در جريان انسان نيازهاي و برآوردن فقر و محروميت کردن کن و ريشه جامعه اقتصادی استقالل تامین براي :قانون اساسی 19اصل 

 شود: زير استوار مي ضوابط بر اساس ايران اسالمي او، اقتصاد جمهوري رشد، با حفظ آزادگي

 .همه برای خانواده تشکيل براي الزم و امکانات و پرورش آموزش ،، درمانبهداشت، ، پوشاک، خوراکمسکن :اساسی نیازهای تامین - 1 

برساند و از  خودکفايي مرحله و کشور را به کند را تامین عمومی نیازهای که و صنعتي ، داميکشاورزي توليدات تاکيد بر افزايش - 9

  برهاند. وابستگي

 

 2-1- انداز بلند مدت چشم 

 هايي خواهد داشت: انداز چنين ويژگيي ايراني در افق اين چشمجامعه

هاي برابر، توزيع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت

 مطلوب.مند از محيط زيست و بهره

شوراي عالي انقالب فرهنگي(: ج.ا.ايران  1089)نقشه جامع علمي کشور مصوب اسفند  5111انداز علم و فناوری کشور در سال چشم

ايراني براي پيشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام بخشي در جهان، -با اتکال به قدرت اليزال الهي و با احياي فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسالمي

 خواهد بود:  کشوري

 و تربيت يافته در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمنداني در تراز برترين هاي جهان؛  سالمصالح، فرهيخته،  برخوردار از انسانهای
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 ( :18/1/1090در سياست هاي کلي سالمت)ابالغ  چشم انداز نظام سالمت

های ارتقاء شاخص هاي اجرايي و مقررات با رعايتدر همه قوانين، سياست تحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم

  .سالمت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی

تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکي و  دستیابی به مرجعیت علمی

  جهان اسالم

 

 2-1- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان متولي نظام سالمت و تربيت نيروي انساني و  موارد زير باتوجه به ماموريت هاي عمده سازماني وزارت

و  توانبخشي( و فراهم نمودن  توليد علم و فناوري در حوزه علوم پزشکي و سالمت و همچنين توليد و تدارک خدمات  سالمت) بهداشتي، درماني

 فرآورده ها، تجهيزات و ملزومات تشخيصي و دارويي براي ارايه خدمات سالمت، بيشتر ارتباط دارند:

به منظور توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت   و علمي کشور سانيهاي انسرمايه سازي کليه امکانات و منابع مالي وتأمين شرايط و فعال

 .درآمد و متوسطهاي جمعي و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمهاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همکاريآحاد جامعه در فعاليت

قاء جايگاه جهاني کشور و به منظور ارت نظام ملي نوآوري کشور و ساماندهي نقشه جامع علمي سازي و اجراي، پيادهاقتصاد دانش بنيان پيشتازي

 .بنيان در منطقهبنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانشافزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش

عدالت  هايوري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخصيش توليد، اشتغال و بهرهدر جهت افزا هاسازي يارانههدفمند استفاده از ظرفيت اجراي

 .اجتماعي

دي و ايجاد تنوع در ها و کاالهاي اساسي)بويژه در اقالم وارداتي(، و اولويت دادن به توليد محصوالت و خدمات راهبرافزايش توليد داخلي نهاده

 .با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص کاالهاي وارداتي مبادي تأمين

 .(کاال و اوليه مواد)توليد کيفي و کمي افزايش بر تأکيد با راهبردي ذخاير ايجاد و درمان و امنيت غذا تأمين

 کيفيت ريزي براي ارتقاءهمراه با برنامه مصرف کاالهاي داخلي و ترويج اصالح الگوي مصرف هاي کليمديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياست

 .و رقابت پذيري در توليد

 و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت صادرات کاالها هدفمند از حمايت همه جانبه

 .هاي نظارت بر بازارگذاري و روزآمدسازي شيوهشفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت

 .افزايش پوشش استاندارد براي کليه محصوالت داخلي و ترويج آن

 

 2-1- های کلی جمعیتسیاست 

 .ارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني

هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين کاهش سن ازدواج و حمايت از زوج رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشکيل خانواده و افزايش فرزند،

 .ح و کارآمدهاي زندگي و تربيت نسل صالهزينه

و  هاي زايمان و درمان ناباروري مردان و زناناي هزينهو پوشش بيمه اختصاص تسهيالت مناسب براي مادران بويژه در دوره بارداري و شيردهي

 .ربطتقويت نهادها و مؤسسات حمايتي ذي

هاي مهارت و با تأکيد بر آموزش ون خانواده و فرزند پروريدرباره اصالت کان هاي عموميتحکيم بنيان و پايداري خانواده با اصالح و تکميل آموزش

ايراني و توسعه و تقويت نظام تأمين اجتماعي، خدمات بهداشتي  -هاي اسالمياي بر مبناي فرهنگ و ارزشزندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاوره

 .هاي پزشکي در جهت سالمت باروري و فرزندآوريو درماني و مراقبت

 .و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگي غربي ايراني -اسالمي سبک زندگي سازينهادينهترويج و 
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 .هاهاي زيست محيطي و بيماريآلودگياعتياد، سوانح،  هاي اجتماعي، بويژهارتقاء اميد به زندگي، تأمين سالمت و تغذيه سالم جمعيت و پيشگيري از آسيب

بيني ساز و کار الزم براي و پيش فرهنگ سازي براي احترام و تکريم سالمندان و ايجاد شرايط الزم براي تأمين سالمت و نگهداري آنان در خانواده

 .هاي مناسبهاي سالمندان در عرصهمندي از تجارب و توانمنديبهره

هاي هاي بومي توسعه انساني و انجام پژوهشبا ايجاد ساز و کار مناسب و تدوين شاخص در ابعاد کمّي و کيفي هاي جمعيتيمستمر سياست رصد

 .جمعيتي و توسعه انساني

 

 2-1- (51/5/5939 ابالغی) سالمت کلی هایسیاست 

  رعايت:هاي اجرايي و مقررات با تحقق رويکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست -2

 اولويت پيشگيري بر درمان. -1-2

  هاي بهداشتي و درماني.روزآمد نمودن برنامه -2-2

 هاي تهديد کننده سالمت مبتني بر شواهد معتبر علمي.کاهش مخاطرات و آلودگي -0-2

 اي.هاي کالن توسعهتهيه پيوست سالمت براي طرح -4-2

 ايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي.هاي سالمت براي دستيابي به جارتقاء شاخص -5-2

 هاي کلي.صحيح سياست هاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراياصالح و تکميل نظام -6-2

آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ايراني، تحکيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش  -ارتقاء سالمت رواني جامعه با ترويج سبک زندگي اسالمي  -0

 هاي سالمت رواني.هاي اخالقي و معنوي و ارتقاء شاخصترويج آموزش

ها و مواد اوليه دارويي، واکسن، محصوالت زيستي و ملزومات و تجهيزات پزشکي هاي مورد نياز براي توليد فرآوردهايجاد و تقويت زيرساخت - 4

 ي.المللداراي کيفيت و استاندارد بين

بندي و راهنماهاي باليني، طرح ژنريک و نظام دارويي ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه تجويز صرفاً بر اساس نظام سطح - 5

وليد گذاري و نظارت کارآمد بر توليد، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصوالت زيستي و تجهيزات پزشکي با هدف حمايت از تملي کشور و سياست

 داخلي و توسعه صادرات.

مندي عادالنه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و کافي، آب و هواي پاک، امکانات ورزشي همگاني و تأمين امنيت غذايي و بهره -6

 اي و جهاني.هاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقهفرآورده

تأمين مالي و تدارک خدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم  تفکيک وظايف توليت، -7

 به شرح ذيل: 

 هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.ريزيهاي اجرايي، برنامهگذاريتوليت نظام سالمت شامل سياست -1-7

 ديريت منابع سالمت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همکاري ساير مراکز و نهادها.م -2-7 

 هاي دولتي، عمومي و خصوصي.تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش -0-7

 هد کرد.هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق ساز و کاري است که قانون تعيين خوا -4-7

هاي جامع و يکپارچه سالمت با محوريت عدالت و تأکيد بر پاسخگويي، اطالع رساني شفاف، افزايش و بهبود کيفيت و ايمني خدمات و مراقبت -8

 وري در قالب شبکه بهداشتي و درماني منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع از طريق:ارربخشي، کارآيي و بهره

هاي سالمت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، هاي متقن و علمي در مراقبتاقدام مبتني بر يافتهگيري و ترويج تصميم -1-8

  ها در نظام آموزش علوم پزشکي.بندي با اولويت خدمات ارتقاء سالمت و پيشگيري و ادغام آنهاي سالمت، استقرار نظام سطحارزيابي فناوري

 هاي سالمت با استقرار و ترويج نظام حاکميت باليني و تعيين استانداردها.ني خدمات و مراقبتافزايش کيفيت و ايم -2-8

 تدوين برنامه جامع مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جامعه معلوالن کشور با هدف ارتقاء سالمت و توانمندسازي آنان. -0-8
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  هاي بهداشتي و درماني با هدف: توسعه کمي و کيفي بيمه -9

 همگاني ساختن بيمه پايه درمان. -1-9

هاي درمان تا آنجا که بيمار جز رنج بيماري، ها براي آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزينهپوشش کامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه -2-9

 دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد.

اي که کيفيت ارائه خدمات پايه هاي قانوني و شفاف به گونهچوب دستورالعملارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تکميلي در چار -0-9

 درماني همواره از مطلوبيت الزم برخوردار باشد.

اي و نظارت هاي پايه و تکميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمهتعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه -4-9

 هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان.ها با حذف اقدامات زايد و هزينهر توليت بر اجراي دقيق بستهمؤر

 تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني. -5-9

 عي يکسان براي بخش دولتي و غيردولتي.هاي سالمت مبتني بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقتدوين تعرفه خدمات و مراقبت -6-9

هاي مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه اصالح نظام پرداخت مبتني بر کيفيت عملکرد، افزايش کارآيي، ايجاد درآمد عادالنه و ترغيب انگيزه -7-9

 هاي ارتقاء سالمت و پيشگيري در مناطق محروم.خاص به فعاليت

 بخش سالمت با تأکيد بر:تأمين منابع مالي پايدار در  -13

 ها.ها و فعاليتشفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينه -1-13

افزايش سهم سالمت، متناسب با ارتقاء کيفيت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، از توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به نحوي  -2-13

 انداز تحقق يابد.سند چشمکه باالتر از ميانگين کشورهاي منطقه باشد و اهداف 

 آور سالمت.وضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زيان -0-13

هاي بهداشت و درمان با هدف تأمين عدالت و ارتقاء سالمت بويژه در مناطق پرداخت يارانه به بخش سالمت و هدفمندسازي يارانه -4-13

 پايين درآمدي. هايغيربرخوردار و کمک اختصاصي به اقشار نيازمند و دهک

ده از افزايش آگاهي، مسؤوليت پذيري، توانمندي و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت با استفا -11

 اي کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.هاي فرهنگي، آموزشي و رسانهظرفيت نهادها و سازمان

 بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران. -12

هاي هاي علمي و فني در توليد و عرضه فرآوردهترويج کشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد کشاورزي و حمايت از توسعه نوآوري -1-12

 دارويي سنتي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

 هاي مرتبط با آن.هاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآوردهسازي و روزآمد کردن روشاستاندارد  -2-12

  تبادل تجربيات با ساير کشورها در زمينه طب سنتي. -0-12

  نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي. -4-12

  هاي درماني.افزايي تجربيات و روشن طب سنتي و طب نوين براي همبرقراري تعامل و تبادل منطقي ميا -5-12

 اصالح سبک زندگي در عرصه تغذيه. -6-12

 

 9- تصویر کالن فصل 

 9-5- های کلیدیعملکرد متغیرها و شاخص 

 بهداشتي هاي درصد اعالم شده که داليل آن کارآيي سيستم شبکه 133حدود  شاخص دسترسي جمعيت به خدمات بهداشتي درماني

 درماني و گسترش آن در اقصي نقاط کشور است .

  سال  7555و به  1090سال در سال 74و به  1093سال در سال  5/72به  1084سال در سال  4/73شاخص اميد به زندگي در بدو تولد از

هاي اخير به زندگي در سال ترين علل افزايش اميدرسيده رسيده است. مهم1096در سال  7557و و 1095در سال  7556،  1094در سال



 591 بهداشتم: بیست و هشتفصل  / سالمتتم: امور فبخش ه / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

، افزايش سطح سواد و ايجاد تسهيالت در مناطق ، افزايش دسترسي مردم به خدمات بهداشتيکاهش مرگ و مير کودکان زير پنج سال

 باشد. روستايي مي

 اساس اطالعات مطالعه  بر سال پنج زير کودکان مرگ ميزان روندDHS   ولد زنده بوده که در مورد در هزار ت 22تعداد  1089در سال

مورد در 6/15و   8/15به  1094و  1090و در سال  17، 18هاي سازمان جهاني بهداشت به ترتيب به برپايه داده 1092و  1091سالهاي 

در حدود  1096و  1095باشد. در سال هاي هزار تولد زنده کاهش يافته است که حاکي از روند مثبت در کاهش مرگ و مير کودکان مي

 مورد مرگ در هزار تولد زنده بوده است.  14585و     1551

 هاي وزارت برپايه داده 1090تا   1091مورد در هزار تولد زنده بوده که در سالهاي  11تعداد  1089در سال  نوزادان مرگ ميزان روند

 زنده کاهش يافته است.مورد در هزار تولد  9و    951،  955به ترتيب به  1096و  1095، 1094و در سال  13بهداشت 

  اند. هاي سه گانه، سل، فلج اطفال و هپاتيت خود را دريافت نموده، واکسندرصد کودکان زير يک سال 99حدود  1096تا  1093در سالهاي 

  زنده در در صد هزار تولد   6/24به  1067در صدهزار تولد زنده در سال  91نرخ مرگ و مير مادران در کشور با کاهش چشمگيري از

به 1096و  1095، 1094، 1090، 1092، 1091هاي و در سال 2157و  22537به 1093و  1089هاي رسيد. اين شاخص در سال 1084

 در صد هزار تولد زنده کاهش يافته است.  23و   1851،  23، 1859،  1957،   1959ترتيب به 

 نياز شبکه گسترش طرح مطابق اينکه به توجه با .است رسيده 1096 سال در واحد17964 حدود به روستايي بهداشت هايخانه تعداد 

 .است کرده محقق را بندي سطح از درصد 95فعال،  واحد تعداد اين لذا. است بهداشت خانه باب 19333 به کشور

  مطابق طرح گسترش شبکه نياز رسيده است. با توجه به اينکه  1096مرکز در سال   2674تعداد مراکز بهداشتي درماني روستايي به تعداد

 درصد از سطح بندي را محقق کرده است. 88باب مرکز روستايي بوده است لذا اين تعداد واحد فعال،  بيش از  0309کشور به 

  رسيده است. با توجه به اينکه مطابق طرح گسترش شبکه نياز کشور به  1096مرکز در سال 2720مراکز بهداشتي درماني شهري به

 درصد از سطح بندي را محقق کرده است. 94مرکز شهري بوده است لذا اين تعداد واحد فعال،  بيش از  باب 2898
 

 جدول عملکرد متغیرها

 1096سال 1095سال 1094سال  1090سال  1092سال  1091سال  1093سال  واحد متعارف عنوان متغير / شاخص

 7557 7556 7555 74 70 70 72 سال اميد به زندگي در بدو تولد

 133 133 133 133 133 133 133 درصد دسترسي جمعيت به خدمات بهداشتي درماني

هاي درصد پوشش جمعيت توسط شبکه

 بهداشتي و درماني
 97 96 9555 9555 9555 9554 درصد

98 

 12547 10 1058 14 14 15 17 هزار تولد زنده ميزان مرگ و مير اطفال زير يک سال

 99 99 96 95 95 95 95 درصد واکسيناسيون کودکان زير يک سالميزان پوشش 

 23 1851 23 1859 1957 1959 2155 در يکصد هزار تولد زنده ميزان مرگ و مير مادران

 9-2- ای های منطقهارایه روندها، تحوالت و شاخص 

تحليل ي و منده نايي بهراسالمت )توسواد   دم ازرـت. مـسا ازدـنام ـتحقق چشدر نمند اتوو سالم اي جامعه  1434ل ساان در يراسالمي ري اجمهو

ده، بوردار برخود( خواز قبت امرو سالمت ي فرصتهارد مودر گاهانه ب آنتخاا ي ورـميم گيـتصر وـه منظـبز اـنيرد سالمت موت خدمات و طالعاا

 وه ـجامع، يطـتر محـبسي در رـش بشـنداوين ـني هاوردتاـسدز ـنيو ي ـنايرـ االمي ـسي اهازهمواز آبرگرفته  المـدگي سـنه زيوـت شـعايرا ـب

ي اـههحفاظت کننداز باالترين سطح  هـن جامعـيدر اتند. ـه هسـجاالمت موـسي اـههتهديد کننداز سالم با کمترين سطح خطر ناشي ي هاادهخانو

  د.د دارجووجتماعي ا رمايهـساز وبي ـطح مطلـسو المت ـي سـفرهنگدي و اـقتص، ااعيـجتما
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دم از مري منده به بهري، پيشگيرو سالمت ي تقاي ارهاديکرروبه  تـلوياوبا ،  1434ل ساان در يراسالمي ري اسالمت جمهوم نظادر اين راستا 

لت ادـعم اـين نظم دارد. در اهتماي امسير سالمت معنودر حرکت و جتماعي اتوجه به سالمت ، يـنو روامي ـالمت جسـسراي اـکي قبتهاامر

ده و صل نخست بواي احرفهق خالل و اصواعايت کامل ربا و توجه به گروه هاي آسيب پذير( تحقق سالمت ، يع منابعزتو، تامين )در هـه جانبـهم

شت. داهند اخو کتراـالي مشـامين مـت، در ختداپران توس ساابر د و هند بوامند خوهسالمت بهري قبتهاامرد از خوز نياس ساا رـباد رـفاتمامي 

و با ميکند ذ تخادم اقعي سالمت مري واهازپاسخگويي به نيااي بر راا ـميم هـهد معتبر مناسب ترين تصاشوده از ستفاابا ده و وبق خالم ين نظاا

يي، اعتماد کامل مردم را به خود جلب کرده است. توليت اين نظام به نحوي است که ضمن تامين منابع پايدار براي پاسخگوـووليت پذيري و مس

ها( را دم(، نهاد ها و سازمان ها )تحقق رويکرد سالمت در همه سياستکت مررنساني )مشاا ياـت هـه ظرفيـکليي از کثرادـحي دـمنهبهرسالمت، 

 محقق کرده و به ارايه خدمات تا حدي متعالي سامان داده است.

االترين ميزان شاخص توسعه انساني به ارتقاء ابعاد در سند چشم انداز با تبيين رويکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با هدفگذاري دستيابي به ب

هاي سالمت و رفاه اجتماعي تاکيد شده است. در اين راستا با توجه به تاکيد سند چشم انداز بر شاخص توسعه انساني و در نظر مختلف شاخص

هاي پيامدي بخش سالمت قابل ارائه از شاخصگرفتن اين موضوع که شاخص مزبور با توجه به نقش شاخص اميد به زندگي در آن به عنوان يکي 

کشور منتخب در منطقه( پنج کشور که از نظر  25است، براي تعيين وضعيت مطلوب بخش با بررسي کشورهاي هدفگذاري شده در سند چشم انداز )

باشد، با توجه به نظر اين شاخص ميهاي اول تا چهارم هستند و همچنين کشور ترکيه که رتبه هشتم منطقه از شاخص توسعه انساني حايز رتبه

هاي مرتبط با سالمتي کشورهاي مزبور به عنوان مالک مقايسه و بررسي اي در نظر گرفته شدند و ساير شاخصهاي جمعيتي و منطقهمشابهت

هدفگذاري شده،  ها با وضع مطلوب که همان دستيابي به سطح اول منطقهوضعيت بخش، در صورت ادامه وضع موجود و تعيين شکاف شاخص

، کشور  00و رتبه جهاني  856/3درنظر گرفته شده است. کشورهاي مورد اشاره در اين مقايسه عبارت است از: کشور قطر با شاخص توسعه انساني 

، کشور  42 و رتبه جهاني 843/3، کشور امارات متحده عربي با شاخص توسعه انساني  08و رتبه جهاني 847/3عربستان با شاخص توسعه انساني 

باشد. قابل ذکر است، مي 71و رتبه جهاني  767/3و  کشور ترکيه با شاخص توسعه انساني  47و رتبه جهاني  824/3بحرين با شاخص توسعه انساني 

 است. 69و رتبه جهاني  774/3عدد  2315شاخص توسعه انساني ايران در سال 

 

 9-9- 5931ی اقتصاد مقاومتی در سال های اجرایاقدامات انجام شده در اجرای برنامه 

 ( الحاق ايران به پروتکل بين المللي بازرسي هايPIC/s) 

 اصالح ضابطه قيمت گذاري فرآورده هاي دارويي 

  افزايش نظارت هاي مربوط به اجرايGMP مربوط به خطوط توليد دارويي کشور 

 توسعه سامانه کنترل الکترونيک اصالت فرآورده هاي سالمت 

 بررسي و رسيدگي به درخواست هاي صدور مجوزهاي تاسيس و ساخت و توليد فرآورده هاي سالمت بازنگري مسير 

 شفاف سازي و ربات در تعيين استانداردهاي کيفي توليد 

 هاي درخواستي جديد که توليد داخل دارندممنوعيت واردات براي فرآورده 

  درصدي  15الزام به کاهش قيمت حداقلCPT رويي وارداتي که توليد داخل دارندبراي فرآورده هاي دا 

 متمرکز سازي صدور کليه مجوزها و مستندات مورد نياز براي توليد محصوالت صادراتي 

 عقد تفاهم نامه با برخي از کشورهاي هدف در زمينه تبادل دارو و تجهيزات پزشکي 

 ايجاد ميز تسهيل صادرات سازمان غذا و دارو در سازمان تجارت و سنديکاها 

 

 9-1- اقدامات انجام شده در سنوات اخیر سایر 

 اجراي آزمايشي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دو استان مازندران و فارس 
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  اصالح سبد غذايي خانوار 

 تداوم وضعيت عاري بودن کشور از فلج اطفال براي سيزدهمين سال پياپي 

 الملل(هاي دولتي و غيردولتي و بينوزرتخانه / ارگان سازمان 17ري تدوين چهارمين برنامه جامع استراتژيک کنترل ايدز )با همکا 

  به يک چهارم رقم سال  2315تحقق پنجمين هدف توسعه هزاره )کاهش نسبت مرگ و مير مادران در ارر عوارض بارداري و زايمان تا

  WHO( طبق گزارش 1993

 المت و مراکز سالمت جامعه در شهرها به ويژه در حاشيه شهرهاهاي ساندازي و فعاليت پايگاهاجراي طرح تحول بهداشت با راه 

  ريزي براي اجراپانسيون تيم سالمت برنامه 753مرکز جامع سالمت روستايي و  065خانه بهداشت،  0433احداث 

  پزشک،  مرکز زيست 1125مرکز جامع سالمت شهري،  112پايگاه سالمت شهري، بيش از  153خانه بهداشت، بيش از  1662احداث

 شبکه بهداشت 198مرکز جامع سامت روستايي،  742

 

 1- های اجراییها و برنامهسیاست 

 1-5- ها سیاست 

 هاي ارتقاء سالمت جامعهاولويت دادن به بهداشت و پيشگيري در برنامه 

 هاي اوليه سالمت و سطح بندي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع  ارايه خدمات جامع و همگاني سالمت مبتني بر مراقبت 

 تکميل، توسعه و اصالح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري دو استان فارس و مازندران 

 هاي قبلي سالمتهاي نوين سالمت و بازنگري برنامهطراحي برنامه 

 (و محيط کار سالم هاي بهداشت عمومي )آب سالم، غذاي ايمن، هواي پاکبازنگري و ارتقا برنامه 

 احداث، تکميل و توسعه نظام شبکه بهداشتي کشور 

 هاي دولتي و غيردولتي در ارايه خدمات بهداشتيجلب مشارکت و همکاري بخش 

 گيري از مشارکت جامعه در ارتقاي سالمتبهره 

 ارتقاي کيفيت خدمات سطح اول سالمت 

 اولويت به تامين اعتبار مورد نياز پيشگيري و توسعه بهداشت کشور 

 ،هاي واگيردارکني بيماريمنظور کنترل و ريشهبه تقدم پيشگيري بر درمان 

 ،سالمت و تامين منابع مالي  هاي بخشمشارکت عادالنه مردم در تامين هزينهعادالنه ساختن دريافت خدمات سالمت براي آحاد جامعه

 هاي اوليه بهداشتيمورد نياز براي مراقبت

 تخصصي هايکارگروه و کشور غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي دبيرخانه تقويت 

 هاي جمعيتي کشورتوجه به زايمان طبيعي و مراقبتهاي بهداشت باروري در راستاي اجراي سياست 

 

 1-2- های اجراییبرنامه 

  هزار نفر و عشاير 23هاي اوليه بهداشتي درماني )خدمات نوين سالمت( به روستاييان، شهرهاي زير برنامه ارائه خدمات و مراقبتاجراي 

 هزار نفر 53تا  23نشينان و شهرهاي هاي اوليه بهداشتي درماني )خدمات نوين سالمت( به حاشيهاجراي برنامه ارائه خدمات و مراقبت 

 هزار نفر و کالنشهرها 53هاي اوليه بهداشتي درماني )خدمات نوين( به شهرهاي باالتر از خدمات و مراقبت اجراي برنامه ارائه 

  )استقرار شبکه ملي پايش غذا )پايش محصوالت غذايي، آرايشي و بهداشتي 

 گذاري اجباري ) ترکيبات و زمان مجاز مصرف(محصوالت غذايي ، آرايشي و بهداشتيبرچسب 
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 زآوري زنجيره ايمني غذا به صورت يکپارچه و بر اساس ارزيابي خطررونظارت و به 

 ايهاي سني و منطقهتدوين سبد غذايي مطلوب جامعه، متناسب با گروه 

 نظارت بر توليد و عرضه مواد غذايي و آشاميدني با رويکرد و اگذاري به مردم و بخش خصوصي 

 هاي در معرض خطراجراي برنامه مکمل ياري براي گروه 

 اجراي سند کاهش مصرف نمک، شکر و چربي 

 عرضه( و توزيع فراوري، نگهداري، توليد،) سفره تا مزرعه از غذايي مواد زنجيره ايمني ملي سند تدوين 

 خردسالي دوران تکامل و رشد ارتقا ملي سند اجراي و تدوين 

 کشور روان سالمت ارتقاي جامع برنامه اجراي 

  هاي خدمات بهداشتي درماني سطح اولبستهاجراي پروژه تهيه و تدوين 

 اجراي پروژه احداث، تکميل و توسعه نظام شبکه بهداشتي کشور 

 هاي دولتي و غيردولتي در ارايه خدمات بهداشتياجراي پروژه مشارکت و همکاري بخش 

 کشور محيط بهداشت جامع قانون تصويب و بازنگري 

 مقاربتي گيروا بيماريهاي کاهش و کنترل هايبرنامه تدوين HIV ،S.T.D ،H.P.V و ... 

 الکل، و دخانيات مصرف از پرهيز اندام، تناسب تحرک، تغذيه،) و ترويج برنامه هاي خود مراقبتي سالمت فرهنگ ارتقاي برنامه تدوين 

 (پرخطر رفتارهاي

 ژنتيکي و عضالني -اسکلتي تنفسي، عروق، و قلب سرطان، ديابت،) هابيماري خطر عوامل مديريت يکپارچه سند تدوين 

 حوادث و سوانح از پيشگيري ملي سند اجراي و تدوين 

 خطر هاي پر رفتار داراي افراد و گروهها ساماندهي برنامه تدوين 

 اندازي مراکز بهداشتي درماني براساس طرح گسترش شبکهراه 

 ترويج شير مادر در تغذيه نوزادان 

 غني سازي مواد غذايي 

 ،هوا و محصوالت و فراورده هاي غذايي نظارت بر بهداشت آب 

  استان کمتر برخوردار 7پايش امنيت غذا و تغذيه بويژه در 

 تدوين سند برنامه جامع بيماري هاي غيرواگير و ادغام خدمات آن در شبکه بهداشتي درماني کشور 

 باردار در دوران بارداري جهت توانمندسازي براي باروري و زايمان طبيعي انآموزش رايگان به مادر 

 بازنگري در برنامه هاي بازرسي محيط هاي کاري 

 آور محيط کاراستقرار برنامه کاهش عوامل زيان 

 ارتقاء  برخورداري شاغلين  از خدمات سالمت 
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 1- اهداف کلی، اهداف کمی و راهبردها 

 واحد ابخشاهداف کلی بخش / فر ردیف
 وضع موجود

)پایان سال 

5939) 

پایان 

برنامه 

ششم 

(5111) 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی

 های کلی سالمتسیاست 55و  9، 2بند 

 76 74 سال افزايش اميد به زندگي 

معنوي با  و اجتماعي رواني، جسمي، ارتقاء حمايت هاي سالمت
 تمرکز بر محيط زندگي، کار و جامعه

 غيرواگير هايبيماري خطر عوامل کاهش
 امور همه در پيشگيري مديريت رويکرد توسعه
 ذينفعان و اندکارانميان دست بخشي بين هايهمکاري توسعه
 جامعه مختلف هايبخش
 پايش هاينظام اطالعات گذارياشتراک به توسعه

 تحکيم بنيان خانواده

 معنوي و اخالقي  بمنظور آفزايش هاي اسالمي،آموزش ترويج
 هاي عموميآگاهي
 ايراني -اسالمي زندگي سبک ترويج

 روان جامعه ارتقاء بهداشت
 سالم زندگي سبک رعايت و خودمراقبتي براي مردم توانمندسازي

 شاخصهاي سالمت ارتقاي نهاد در سازمانهاي مردم مشارکت از حمايت

 های کلی سالمتسیاست 55و  9، 2بند 

 
واگير  کاهش بار ناشي از بيماريهاي غير

 و عوامل خطر
درصد 

 DALYاز
76 7252 

معنوي با  و اجتماعي رواني، جسمي، ارتقاء حمايت هاي سالمت
 تمرکز بر محيط زندگي، کار و جامعه

 غيرواگير هايبيماري خطر عوامل کاهش
 امور همه در پيشگيري مديريت رويکرد توسعه
 ذينفعان و اندکارانميان دست بخشي بين هايهمکاري توسعه
 جامعه مختلف هايبخش
 پايش هاينظام اطالعات گذارياشتراک به توسعه

 تحکيم بنيان خانواده

معنوي و اخالقي  بمنظور آفزايش  هاي اسالمي،آموزش ترويج
 هاي عموميآگاهي
 ايراني-اسالمي زندگي سبک ترويج

 روان جامعه ارتقاء بهداشت
 سالم زندگي سبک رعايت و خودمراقبتي براي مردم توانمندسازي

 شاخص هاي سالمت ارتقاي نهاد در سازمانهاي مردم مشارکت از حمايت

کاهش ميزان آالينده هاي آب، خاک، هوا به حداقل استانداردهاي 
 پذيرفته جهاني

 های کلی سالمتسیاست 55و  9، 2بند 

 
اصالح شاخص هاي توسعه سالمت 

 کودکان

  
 559 7590 عدد

 حين و بعد از تولد -قبلافزايش مراقبت از کودکان 
 هاي اجتماعي مدرسه محور )نماد(ايجاد نظام مراقبت

 پذير )زنان باردار و کودکان(پايش مستمر تغذيه گروههاي آسيب

 ارتقاء همه جانبه تکامل دوران ابتدايي کودکي
 ريرواگيغ هاي يماريب خطر عوامل ارزيابي

 سالم يغذا مصرف و نيتام در خانوارها يتوانمندساز

 يهمگان ورزش و تحرک يحام يها طيمح به يدسترس گسترش

 شاخص هاي سالمت ارتقاي نهاد در سازمانهاي مردم مشارکت از حمايت
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 واحد ابخشاهداف کلی بخش / فر ردیف
 وضع موجود

)پایان سال 

5939) 

پایان 

برنامه 

ششم 

(5111) 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی

 های کلی سالمتسیاست 55و  9، 2بند 

 
افزايش ميزان دسترسي و بهره مندي 

خانوارهاي ايراني به سبد  مطلوب 
 غذايي ايمن و سالم

 63 03 درصد

 منابع از نهيبه استفاده يراستا در ريپذبيآس يگروهها آموزش
 دسترس در ييغذا

 ريپذبيآس مناطق و گروهها ييغذا سبد ليتکم به کمک
 ييغذا نظام ايمني مستمر شيپا و استقرار

 کافي و مطلوب سالم، غذايي سبد از مردم آحاد عادالنه منديبهره

 سالم و پاک آب از مردم آحاد عادالنه مندي بهره

 ايمن بهداشتي هايفرآورده از مردم آحاد عادالنه مندي بهره

 شاخصهاي سالمت ارتقاي نهاد در سازمانهاي مردم مشارکت از حمايت

 های کلی سالمتسیاست 51بند 

 

مديريت  بهينه منابع مالي در نظام 
سالمت با اولويت گروههاي آسيب پذير 

 از طريق:

 کاهش پرداخت از جيب مردم 
خانوارهاي مواجه با کاهش درصد 

 هاي تاسف بار سالمتهزينه

 
 درصد
 درصد

 

42 
0530 

 

03 
1 
 

 سالمت بخش در يمال داريپا منابع نيتأم

 ملي ناخالص درآمدهاي از سالمت سهم افزايش

 سالمت بخش در هافعاليت و هاهزينه درآمدها، قانونمند سازيشفاف

 بندي خدماتسطحمديريت بهينه منابع با استفاده از نظام ارجاع و 
 کاهش تقاضاي القايي در خدمات سالمت

 

 های کلی سالمتسیاست 9بند 

 

ارتقاي شاخص هاي سالمت باروري و 
 فرزندآوري

 نرخ باروري کلي

 زايمان طبيعي

 نسبت
 درصد

158 
49559 

1/2 
5755 

 تحکيم بنيان خانواده

 معنوي و اخالقي هاي اسالمي،آموزش ترويج
 ايراني-اسالمي زندگي سبک ترويج
 روان سالمت خدمات عادالنه توسعه

آموزش و نظارت در امر زايمان طبيعي و تقويت مراکز درمان 
 ناباروري

 اجتماعي و فردي زندگي در آفرينتنش عوامل پيشگيري و رفع

 

 1- هاراهبردها و سیاست 
 هاسیاست راهبردها ردیف

 های کلیسیاست 2بند 

 جسـمي،  ارتقاء حمايت هـاي سـالمت   
معنوي با تمرکـز بـر    و اجتماعي رواني،

 محيط زندگي، کار و جامعه
ــاهش ــل ک ــر عوام ــاري خط ــايبيم  ه
 غيرواگير

 در پيشـگيري  مـديريت  رويکـرد  توسعه
 امور همه

ميـان   بخشي بين هايهمکاري توسعه
 هـاي بخـش  ذينفعان و کارانرانددست

 جامعه مختلف

 تدوين و اجراي برنامه کاهش و کنترل مصرف دخانيات
 تدوين و اجراي برنامه افزايش تحرک مردم

 تدوين و اجراي برنامه کاهش سوء مصرف مواد
 تدوين و اجراي برنامه ترويج سبک زندگي سالم

 تدوين و اجراي برنامه کنترل توليد؛ عرضه و تبليغ خدمات وکاالهاي آسيب رسان سالمت

 باليا و حوادث برابر در درماني بهداشتي خدمات ارايه واحدهاي خطر کاهش و ايمني تدوين و اجراي برنامه ارتقاي سطح
 کشور عمومي جمعيت آوريتاب و آمادگي تدوين و اجراي برنامه ارتقاي

 محوريـت  بـا ( رسمي غير کارگران دولت، کارمندان رسمي، کارگران) شاغلين سالمت يکپارچه و جامع نظام استقرار
 مرتبط هايدستگاه مشارکت و بهداشت وزارت

 سالمت خدمات از  شاغلين برخورداري  ارتقاء
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 هاسیاست راهبردها ردیف

 اطالعــات گــذارياشــتراک بــه توســعه
 پايش هاينظام

 تحکيم بنيان خانواده

معنـوي و   هاي اسـالمي، آموزش ترويج
هـاي  اخالقي  بمنظور آفـزايش آگـاهي  

 عمومي
 ايراني-اسالمي زندگي سبک ترويج

 روان جامعه ارتقاء بهداشت
 و خودمراقبتي براي مردم توانمندسازي

 سالم زندگي سبک رعايت
 سـازمانهاي مـردم   مشـارکت  از حمايت
 هاي سالمتشاخص ارتقاي نهاد در

 

 فـروش  و عرضـه  ومراکـز  خـانواده  جامعه، گانه سه هاي محيط در غذايي مواد کيفيت ايزنجيره و مندنظام ارزيابي
 غذايي مواد

 بـه  علمـي  شـواهد  و هـا ارزشيابي سالمت، نظام هاياولويت اساس بر سالمت هايبرنامه رساني روز به و بازنگري
 يکبار سال 5 هر حداکثر مندنظام صورت

 کار محيط آورزيان عوامل کاهش برنامه استقرار

 ترافيکي حوادث بر تمرکز با حوادث و سوانح از پيشگيري برنامه استقرار

 افراد   و جامعه محيط، مراقبتي هايبرنامه استقرار
 ارتقاء کيفيت مراکز عرضه و فروش مواد غذايي توسط مردمنظارت و 

 پيشگيري خدمات بسته در دندان و دهان بهداشت آموزش و کودکان براي فلورايد وارنيش افزودن

 و دهـان  خـدمات  ارايـه  بنديدرماني، سطح -ها و خدمات بهداشت دهان و دندان  در شبکه بهداشتيادغام مراقبت
 خصوصي   بخش مشارکت با دولتي دندان و دهان قيمتارزان خدمات توسعه و دندان

 ايتوسعه کالن هايطرح براي سالمت پيوست تهيه

 کشور غذايي امنيت سالمت عالي شوراي گذاريسياست فرآيندهاي و ساختار تقويت

 هوا آلودگي سريع هشدار جامع سامانه استقرار

 ايجاده و ترافيکي حوادث و غيرواگير هايبيماري خطر عوامل پيمايشي هايبررسي

 خطر عوامل و هابيماري بار مندنظام مطالعه

 های کلیسیاست 9بند 

 

 تحکيم بنيان خانواده

معنـوي و   هاي اسـالمي، آموزش ترويج
 اخالقي
 ايراني-اسالمي زندگي سبک ترويج
 روان سالمت خدمات عادالنه توسعه

آموزش و نظارت در امر زايمان طبيعـي  
 مراکز درمان ناباروريو تقويت 

 در آفـرين تنش عوامل پيشگيري و رفع
 اجتماعي و فردي زندگي

 

 هاي اوليه زندگياجراي گسترده برنامه سالمت و تکامل  سال

بخش، تقويـت روحيـه   تدوين و اجراي برنامه توانمندسازي جوانان در مهرورزي به همسر و روابط زناشويي رضايت
 وجينايثار و فداکاري و سازگاري ز

تدوين و اجراي برنامه ارايه خدمات مشاوره اي و حمايتي به خانواده هاي در معرض آسيب هاي اقتصادي اجتماعي 
 فرهنگي و مشکالت در روابط جنسي زوجين

 تدوين و اجراي برنامه جامع ايجاد توانمندي حل مسوله در جوانان و زوجين
 ارايه خدمات ويژه به زوجين نابارور در قالب بيمه

 تدوين و اجراي برنامه استفاده از بخش خصوصي در ارايه خدمات تحکيم بنيان خانواده  

 تدوين و اجراي برنامه جامع حمايتي از سالمندان

 دوستانه، تعاون، گذشته، ايثار و فداکاريتقويت احساسات نوع

 تدوين و اجراي برنامه تبليغ راستگويي، امانت داري و وفاي به عهد 

 هاي اجرايي کشوربرنامه تقسيم کار تبليغي بين دستگاه تدوين و اجراي

 حيطـه  8 در هـا آن کشـوري  اجراي  و« سالمت هايبرنامه» استاندارد قالب در روان سالمت هايبرنامه بازطراحي
 خـانوادگي،  روابـط  و پـروري فرزنـد  اسـالمي،  و ايرانـي  فرهنـگ  هايآموزه اساس بر زندگي هايمهارت دارِاولويت
 و( سـالمند آزاري  و همسـرآزاري  آزاري،کـودک ) خشـونت  خودکشي، از پيشگيري باليا، در اجتماعي رواني حمايت

 خانواده جنسي سالمت زدايي،انگ

 خودمراقبتي و جنسي زوجين فرزندپروري، زندگي، هايمهارت هايآموزش گسترش

 اجتمـاعي  خطـر  عوامـل  موضـوعات  اولويـت  بـا  روان سـالمت  ترويجي و تبليغي آموزشي، تيزرهاي پخش و تهيه
 بـا  زنـدگي  هايمهارت و فرزندپروري، همسرداري، خودمراقبتي، هايمهارت شامل حفاظتي عوامل و روان سالمت

 ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان محوريت

 بيماران از مراقبت و روان سالمت خدمات ارايه نظام اصالح و بازنگري

 اعتياد آسيب کاهش و درماني -خدمات بهداشتي اطالعات ربت سامانه اندازيراه

 الکل و مواد مصرف اختالل داراي بيماران و پزشکي روان بيماران حقوقي منشور تصويب و تدوين

 استرس مديريت پروتکل اجراي و تدوين

 روان سالمت جامع مراکز فعاليت تداوم و اندازيراه

 پزشکي وآموزش درمان بهداشت وزارت توسط دولت کارکنان روان سالمت خدمات پايه بسته تدوين

 «کارکنـان  روان سـالمت  وضـعيت  بهبود عملياتي برنامه» اجراي و تدوين به نسبت اجرايي هايدستگاه همه الزام
 سـالمت  خـدمات  پايه بسته» اساس بر روانشناختي، مشاورة و روان سالمت خدمات ارائة و آموزش بر مشتمل خود
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 هاسیاست راهبردها ردیف

 پزشکي   آموزش و درمان بهداشت وزارت توسط شده تهيه ،«دولت کارکنان روان

 دبيرستان و راهنمايي تحصيلي مقاطع در آنها هايخانواده و آموزاندانش معلمين، مشاوره برنامه اجراي و تدوين

هاي سياسي و اقتصادي تالش براي ايجاد همدلي و وحدت بين آحاد مردم و همه اقشار جامعه و جلوگيري از تنش
 جامعهدر 

 جامعه سطح در منابع عادالنه توزيع يهاسياست هاي افزايشتدوين و اجراي برنامه

 در( اسـالمي  شوراهاي و هاسمن) غيردولتي و خصوصي بخش دولتي، هايسازمان و هادستگاه نقش و سهم تعيين
 روان سالمت ارتقاي

 مختلـف  هايبخش ذينفعان و اندکاراندست ميان بخشيبين هايهمکاري هاي هدف محورتدوين و اجراي برنامه
 دار  اواويت هايحوزه در جامعه

 روان سالمت گزارانپيام توانمندسازي

 های کلیسیاست 1بند 

 غذايي و تغذيه امنيت تأمين 

 بومي مطلوب غذايي ترويج سبد

 و تـــامين در توانمندســـازي خانوارهـــا
 سالم غذاي مصرف

 بـر  مبتني اقدام و گذاريتوسعه سياست
 علمي معتبر شواهد

 افــزايش و توليــد هــايکــاهش هزينــه
 وريبهره

 مـواد  عرضـه  و توليـد  بـر  مـورر  نظارت
 غذايي

ــه آب   ارتقــاي شــاخص  برخــورداري ب
ــهري و     ــاطق ش ــالم من ــاميدني س آش

 روستايي
کاهش و کنتـرل فـرآورده هـاي  غيـر     

 ايمن

 بـر  مبتني اقدام و گذاريسياست توسعه
 علمي معتبر شواهد

ــوزش ــا آم ــ يگروهه ــذبيآس  در ريپ
 ييغـذا  منـابع  از نهيبه استفاده يراستا

 دسترس در
 و گروههـا  ييغذا سبد ليتکم به کمک
 ريپذبيآس مناطق
 نظـام ايمنـي   مسـتمر  شيپـا  و استقرار

 ييغذا
 سـبد  از مـردم  آحـاد  عادالنه منديبهره

 کافي و مطلوب سالم، غذايي

 آب از مـردم  آحـاد  عادالنـه  مندي بهره
 سالم و پاک

ــره ــدي به ــه من ــاد عادالن ــردم آح  از م
 همگاني ورزشي امکانات

ــره ــدي به ــه من ــاد عادالن ــردم آح  از م
 ايمن بهداشتي هايفرآورده

 سـازمانهاي مـردم   مشـارکت  از حمايت
 شاخص هاي سالمت ارتقاي نهاد در

 تغذيه و غذا امنيت هايسياست با هماهنگي جهت در بازار تنظيم فرايندهاي و هابازنگري سياست

 (حبوبات گوشت، لبنيات، و شير)اساسي غذايي مواد قيمت تثبيت

 آشاميدني و خوراکي مواد ملي استانداردهاي و قوانين تقويت و بازنگري تدوين،

 بـراي  حاصـل  درآمـدهاي  اختصـاص  و سالمت به رسانآسيب غذايي هاي فرآورده و محصوالت بر عوارض ايجاد
 محورسالمت غذايي مواد به دسترسي وافزايش توليد

اجراي بسيج هاي آموزشي و فرهنگ سازي الگوي غذايي صحيح  با تأکيد بر کاهش مصرف قند، نمک و روغـن و  
 افزايش مصرف ميوه و سبزي

 تدوين و اجراي برنامه آموزشي سبد غذايي مطلوب براي کارکنان دولت و رسانه هاي جمعي
 تدوين و اجراي بسته هاي آمو.زشي ويژه رسانه هاي جمعي  

 تدوين و اجراي برنامه جامع شناسايي غذاهاي بومي، تعيين ارزش تغذيه اي آنها و معرفي به جامعه
 اجبـاري   سـازي غني جمله از ايتغذيه پذيرآسيب هايگروه دسترسي افزايش هدف با عمده غذايي مواد سازيغني
 فوليک واسيد آهن بر عالوه روي وD ويتامين   با آرد اجباري سازيغني و D امينويت با مدارس شير

 آسـيب  خانوارهـاي  بـراي  باال آمدي در کشش با و هاريزمغذي از غني موادغذايي براي غذايي هايکاالبرگ توزيع
 پذير

 محروم مناطق در تأکيد با خانواده و غذايي مواد فروش و عرضه مراکز و تجمعي هايمحيط بهسازي و گسترش
 وچاقي وزن اضافه وکنترل پيشگيري ملي برنامه تدوين

 درماني بهداشتي، مراکز در ايتغذيه مشاوره خدمات ادغام

 غيربرخوردار مناطق در ويژه به غذايي مواد هاييارانه مندي هدف
 درآمد کم اقشار به اختصاصي کمک

 پذيرآسيب هايگروه ياريمکمل هايبرنامه اجراي و توسعه تدوين،

 مناسب قيمت با( وحبوبات لبنيات ميوه، سبزي،) غذايي اساسي اقالم تأمين منظور به روستايي هايتعاوني توسعه
 جامعه در ايتغذيه سواد و فرهنگ ارتقاء ملي برنامه تدوين
 (0 تا 1 دهک) درآمد کم اقشار در هاريزمغذي تأمين جهت در غذايي هاييارانه مندکردنهدف

ساماندهي آموزش تغذيه و  شيوه زندگي سـالم  در  جمعي ارتباط هايرسانه طريق از عمومي رسانياطالع و آموزش
مقاطع تحصيلي آموزش و پرورش و آموزش عالي  و تعيين  حداقل دانش موردانتظار  به تفکيک هر يک از مقـاطع  

 تحصيلي

 تحصيلي به منظور اصالح الگوي  مصرف خانواده اي در دختران در مقاطع بااليهاي تغذيهايجاد مهارت

 کشور غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي گذاريسياست فرآيندهاي و ساختار تقويت

 ي کاربردي به تفکيک حوزه هاي سياست گذاريهاپژوهشتدوين و اجراي برنامه تقويت و حمايت از 

 کشور ايتغذيه و غذا هايسياست به باتوجه عرضه و توليد هايقطب در غذايي محصوالت توليد امکانات تجهيز و توسعه

 توليد هاييارانه کردن هدفمند

 حمايت از توسعه مراکز خدمات در بخش کشاورزي و صنايع غذايي به ويژه از حيث توسعه بازار و تکنولوژي

 هاي کشاورزيپشتيباني از تأمين کافي و به موقع نهاده

 غذايي مواد توزيع و عرضه واحدهاي در کيفيت بهبود سيستم سازيپياده
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 هاسیاست راهبردها ردیف

 

 
 (سردخانه انبار، سيلو،)غذايي  مواد سازيذخيره و نگهداري مراکز بهسازي و گسترش

 هادامداري و هامرغداري در بيوتيک آنتي و هورمون بر مصرف نظارت

 سـالمندان،  هـاي آسايشـگاه  تجمعي، نگهداري مراکز و آموزشي مراکز و مدارس ها،کودک مهد در تغذيه ساماندهي
 دانشجويي هايسرويسسلف و هاسربازخانه

 هاي غذايي در سطح عرضهتقويت سيستم پايش فرآورده

 سالمت سيب داراي هايرستوران و سالمت حامي هايرستوران توسعه
 مدارس  سالم تغذيه پايگاه ساماندهي

 تدوين و اجراي برنامه جامع بهسازي منابع و تاسيسات آب آشاميدني

 تدوين و اجراي برنامه تامين آب آشاميدني سالم در مناطق فاقد دسترسي

 تدوين و اجراي برنامه حفاظت از منابع تامين آب آشاميدني در برابر آلودگي ها

 تدوين و اجراي برنامه ايمني آب آشاميدني کشور

 تدوين و اجراي برنامه ارتقاي آگاهي، جلب مشارکت مردم در مصرف بهينه آب
 و اجراي برنامه کاهش سموم و آالينده ها  و کودهاي شيميايي در مزارع کشاورزيتدوين 

 تدوين و اجراي برنامه کاهش ورود پس آب به مزارع کشاورزي

 تدوين و اجراي برنامه کاهش استفاده از روغن ترانس و اسيد هاي چرب اشباع در صنايع غذايي

 حصوالت غذايي به ويژه در نوشابه ها و آبميوه هاتدوين و اجراي برنامه کاهش استفاده از قند در م

 تدوين و اجراي برنامه کاهش استفاده از نمک در صنايع غذايي

 تدوين و اجراي برنامه برچسب گذاري محصوالت خوردني، آشاميدني و آرايشي

 تدوين و اجراي برنامه کاهش و کنترل قاچاق محصوالت خوردني، آشاميدني و آرايشي  
 و هـا پژوهشـکده  تحقيقـاتي،  مراکـز  اجرائـي،  هايدستگاه براي مکمل مقررات و قوانين تصويب و ويسنپيش تهيه

ـاي تهديدکننـده  و محيطـي زيسـت  شاخصهاي ملي نمايه ارائه راستاي در موجود هايخالء پوشش منظور به بنياندانش مراکز  ه
 سالمت

 سالمت بر اررگذار محيطي زيست هايشاخص کنترل و شناسايي
 هـاي آالينـده  کننـده  ايجـاد  عوامـل  و توليدکننـدگان  بـراي  بهداشتي  جرايم و عوارض اخذ سازوکار تدوين و تهيه

 سالمت بخش اقتصادي خسارات سازيکمي ملي نمايه مبناي بر سالمت کننده تهديد و اررگذار محيطيزيست
 محور   جامعه ابتکارات   CBIبرنامه اجراي

 جهاني و ايمنطقه معيارهاي و ملي استاندارهاي پايش

 های کلیسیاست 1بند 

 

 وزارت در سـالمت  نظـام  توليت تمرکز
 بهداشت

 نهاد مردم هايتوسعه نظارت
 خصوصـي  بخش ميان مشارکت تنظيم

 سالمت خدمات ارائه در دولتي بخش و
 نظـام  طريـق  از سالمت منابع مديريت

 بهداشت وزارت محوريت با بيمه
 
 

 پزشکي آموزش و درمان بهداشت وزارت توليتي ساختار تصويب و تدوين
 سالمت بخشيبين شوراهاي در بهداشت وزارت به مالي وابستگي ايجاد

 منطقي تناسب با بهداشت وزارت حوزه در سالمت بيمه عالي شوراي تشکيل دستورالعمل و قانون تصويب و تدوين
 پزشکي آموزش و درمان بهداشت وزارت به وابسته و اعضا
 سالمت فرماندهي عالي دانشگاه ايجاد
 سالمت نظام و سالمت استراتژيک تحقيقات مرکز ايجاد

  بهداشت وزارت به هاسازمان ساير سالمت اطالعات دسترسي قانون تدوين
  بهداشت وزارت به غيروابسته بخش سالمت خدمات کنندگان ارايه اطالعات به دسترسي الزام قانون تدوين

  ايران سالمت شواهد و اطالعات و آمار نهاد/ سازمان تشکيل
 بهداشت وزارت در سالمت خدمات ارايه نظام ملي ارزشيابي و پايش نظام اندازيراه

 بهداشت وزارت در سالمت نظام ملي ارزشيابي و پايش نظام اندازيراه

 نهاد مردم سازمانهاي از حمايت

 سالمت خدمات تدارک بر روستا و شهر اسالمي شوراهاي نظارت تدوين و اجراي برنامه توسعه
 ناظر و متولي از خدمت دهندهارائه مراکز شدن جدا

 (پزشکي علوم هايدانشگاه امناي هيوت قانون) هادانشگاه استقالل قانون تصحيح و تصويب
 غيرآموزشي هايبيمارستان در حداکثري وتمرکززدايي آموزشي هايبيمارستان در حداقلي تمرکززدايي

 بهداشت وزارت باني ديده و نظارتي نقش افزايش رويکرد با ساختارها تقويت
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 هاسیاست راهبردها ردیف

 استاني و ملي نظارتي/ ناظر واحدهاي ايجاد
 سالمت مالي تأمين مسوول واحد سازمان ايجاد

 تـأمين  سازمان مانند( مالي کنندهتأمين) واسط مالي نهادهاي خدمات، ارائه مراکز شدن جدا برنامه تصويب و تدوين
 خصوصي بخش يا ديگر شده تعريف نهاد به کامل واگذاري و هاسازمان ساير و نفت وزارت شهرداري، اجتماعي،

 مالي منابع کنندگانتأمين از خدمت دهندهارائه مراکز شدن جدا

 سالمت با مرتبط هايسازمان ساير با محور برنامه عملکرد در وحدت و هاسيستم سازي يکپارچه

 سالمت خدمات ارائه در عمومي -خصوصي مشارکت نقشه و روش تدوين

 سالمت مکمل و اجباري پايه بيمه نظام کامل استقرار
 مردم آحاد براي سالمت پايه بيمه شدن اجباري
 و( 0 مـاده  ب بنـد )الـزام   قانون اجتماعي، تأمين قانون تصحيح و پايه هايبيمه شدن يکي قانون تصويب و تدوين
 اجتماعي تامين و رفـاه ساختار قانون و درماني خدمات بيمه قانون
 بـه  سـالمت  غيرمـالي  و مـالي  اطالعـات  گرداوري استانداردهاي و ساختار تنظيم خصوص در بهداشت وزارت الزام

 سالمت متولي عنوان
 (آزاد) اي بيمه غير و مکمل پايه، بيمه خدمت هايبسته تدوين
 درآمد با متناسب سالمت اجباري پايه بيمه برنامه اجراي
 سالمت نظام کل براي بهداشت وزارت در سالمت منابع تخصيص ساختار استقرار

 های کلیسیاست51بند 

 

ــأم ــابع نيت ــپا من ــال داري  بخــش در يم
 سالمت

 درآمــدهاي از ســالمت ســهم افــزايش
 ملي ناخالص

 هاهزينه درآمدها، قانونمند سازيشفاف
 سالمت بخش در هافعاليت و

استفاده از نظـام  مديريت بهينه منابع با 
 بندي خدماتارجاع و سطح

ــدمات   ــايي در خ ــاي الق ــاهش تقاض ک
 سالمت

 
 

 

 آميزفاجعه هايهزينه معرض در بيماران و هاهزينه مديريت براي ويژه برنامه تدوين

 العالجصعب هايبيماري از خيرين حمايت ساماندهي

 سالمت خدمات مالي تامين در افقي و عمودي عدالت وضعيت بهبود

 سالمت رسان آسيب رفتارهاي و خدمات و کاالها بر عوارض اخذ و تعيين شناسايي،

 جـامع  قـانون  8 مـاده  افزوده، ارزش بر ماليات قانون به ويژه عنايت با سالمت رسانآسيب مصاديق اجراي و تعيين
 ارزش قـانون  16 تبصـره  1 بنـد  دخـاني،  محصوالت قيمت درصدي ده افزايش بر مبني دخانيات با مبارزه و کنترل
 اسـاس  بـر  نوشـابه  و دخانيات بر ماليات نرخ و ساختار تغيير بر مبني هافروشيخرده قيمت بر ماليات قانون ، افزوده

 بـه  راننـدگي  جرايم از  درصدي اختصاص و فسيلي سوختهاي بر سالمت ماليات تعريف لزوم کنوني، استانداردهاي
 رانندگان از بعضي خطر پر رفتارهاي ايجاد دليل به سالمت بخش

 وقـف،  از حاصـل  منـابع ) مالياتي جديد منابع تعريف طريق از مالياتي منابع تدوين، تصويب و اجراي برنامه افزايش
 شرعي وجوه ساير و ذکات خمس، درماني، توريسم

  سالمت هايهزينه کل در هابيمه و دولت سهم تدوين برنامه اجرايي افزايش

 جـاري  سـال  ابتداي از که افزوده ارزش عوارض و ماليات نرخ درصدي يک افزايش بر مبني 9تبصره ط بند افزودن
 هاماليات قانون به شد درصد 8 بودجه قانون براساس

 سالمت نظام درون در هاآن هدفمند توزيع و سالمت بخش به يارانه هدفمند تخصيص

 منطقه در سالمت مشترک بازار ايجاد

 دولتـي  اجرايـي  هايدستگاه ذخائر و وجوه مديريت و شدههدايت هايگذاريسرمايه از افزوده ارزش و درآمد ايجاد
 سالمت نظام در فعال هايصندوق و مؤسسات ها،سازمان عمومي، و

 دولت گريتصدي کاهش و مديريتي واگذاري رويکرد با درماني بهداشتي مراکز مديريت در تغيير

 از حاصـل  منابع کرد هزينه و مديريت و غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي ذيل سالمت ارتقاي صندوق تشکيل
 رسان آسيب خدمات و کاالها عوراض اخذ

 سالمت بخش مالي هايداده گردآوري ربتي سيستم کامل اندازيراه

 بـراي  عملکـردي  و ايهزينه مالي، گزارشات  تهيه بر تأکيد با مالي نوين نظام طرح چهارگانه فازهاي تمام تکميل
 گيرد قرار شواهد بر مبتني گذاريسياست و گيريتصميم مبناي که واحدها کليه

 ربتي هايداده بر تأکيد با سالمت ملي هايحساب مندنظام سامانه ايجاد

 های کلیسیاست 55بند 

ــزا  ــاه شياف ــوول ،يآگ ــذيتيمس  ،يرپ
ــد ــارکت و يتوانمن  و ســاختارمند مش

 سالمت ارتقاي زمينه در مشارکتي عملياتي ريزيبرنامه براي احزاب اصناف، شوراها، توانمندسازي برنامه اجراي و تدوين

 کشور ارتباطي هايرسانه هدايت
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 هاسیاست راهبردها ردیف

 ن،يتـأم  در جامعه و خانواده فرد، فعاالنه
 شانيا سالمت يارتقا و حفظ

 و خودمراقبتي براي مردم توانمندسازي
 سالم زندگي سبک رعايت
 و تـامين  در مـردم  مشـارکت  از حمايت
 سالمت ارتقاي

 مطبوعات و سيما و صدا سازمان همکاري با جمعي ارتباط هايرسانه در همگاني سالمت آموزش توسعه برنامه اجراي و تدوين

 ارتباطي و اطالعاتي نوين هايفناوري و تي آي شبکه بر مبتني سالمت آموزش توسعه برنامه اجراي و تدوين
(M Health ،E Health) 

 جامعه سالمت ارتقاي در هاشرکت اجتماعي مسووليت هدايت

 بخشي بين هاي شوراي در بهداشت وزات راهبري تقويت و نمايندگان ساماندهي

 ايرانيان سالمت سواد ارتقاي برنامه اجراي و تدوين

 مـديريت  و سـالم  زنـدگي  سـبک  رعايت منظور به خودمراقبتي براي هاخانواده توانمندسازي برنامه اجراي و تدوين
 حاد و مزمن بيماري جزيي، ناخوشي

 دبيرستان تا دبستان پيش از مدارس در سالمت آموزش برنامه اجراي و تدوين

 مزمن هايبيماري در ويژه به خودمديريتي براي بيماران ارربخش آموزش توسعه برنامه اجراي و تدوين

 سالمت ارتقادهنده هايموقعيت جشنواره و سالمت ارتقاي و آموزش هايرسانه جشنواره برگزاري

 محلي جوامع در مرجع و کليدي افراد توانمندسازي برنامه تهيه

 سالمندان از مراقبت خصوص در جامعه سازي توانمند

 بـا  زنـدگي  سالم هايشيوه زمينه در هاخانواده آگاهي ارتقاي جهت آنان کردن فعال و زنان به الزم آموزشهاي ارايه
 پرورش و آموزش وزارت و جمعي و ملي هايرسانه از استفاده

 سازيبهينه و نياز مورد امکانات به آنان دسترسي و موجود موانع رفع زنان، و دختران بين در ورزش فرهنگ توسعه
 ذيربط هايسازمان توسط آنان فراغت اوقات

 جامعه در اسالمي ايراني سالم زندگي سبک ترويج

بيمارسـتان  ها،دانشگاه مـدارس، کار، هايمحـل در سالمت ارتقادهنده هايموقعيت توسعه برنامه اجراي و تدوين

 استان و شهر روستا، محالت، ها،

 ريزيبرنامه و گذاريسياست در نهاد مردم هايسازمان از استفاده
 خانواده هر در سالمت سفير يک برنامه اجراي و تدوين
 سالمت حامي همسال و هميار خوديار، هايگروه توسعه برنامه اجراي و تدوين
 سالمت حامي مجازي و حقيقي هايشبکه ها،اتحاديهها،ائتالف توسعه برنامه اجراي و تدوين

 نهاد مردم هايسازمان از حمايت

 
  



 

 1-روند اعتبارات بهداشت و درمان 

 5931تا  5932های جدول وضعیت اعتبارات حوزه بهداشت و درمان سال

 عنوان

 5931سال  5931سال  5931سال  5931سال  5931سال  5939سال  5932 سال

 الیحه ابالغ قانون الیحه عملکرد قانون عملکرد قانون عملکرد قانون عملکرد قانون عملکرد قانون

جمع کل 
ها و هزينه

 درآمدها

254،397،752 206،105،114 057،883،029 050،719،272 538،620،140 078،974،827 551،321،065 537،310،707 578،659،273 522,966,732 663،912،377 670،712،058 644،321،495 
 

694142047 

 جمع کل
 هاهزينه

171،683،388 145،615،721 208،618،413 239،423،963 256،348،916 237،434،659 284،062،814 254،409،513 012،333،718 256،037،732 001،355،645 040،855،927 024،363،756 
 

041662562 

طرح تحول 
 سالمت

25،533،333 25،533،333 48،333،333 40،933،333 48،333،333 06،781،333 43،333،333 43،333،333 43،333،333 17،083،333 07،333،333 07،333،333 07،333،333 
 

49333333 
 

هاي هزينه
 عمومي
 7جدول 

103،363،008 138،396،924 149،024،952 102،075،827 163،205،698 142،158،373 176،337،184 158،920،615 236،839،171 198،034،112 202،883،333 206،840،996 229،708،676 
 

231993333 

 ارزش
 ه جاريافزود

3 3 21،043،333 18،311،629 18،333،333 15،070،333 05،333،333 03،890،254 01،786،333 28،637،433 02،040،333 02،040،333 29،138،733 
 

00449903 
 

 5،954،780 6،616،425 2،544،945 3 2،029،433 004،722 4،357،163 123،333 5،112،833 2،206،333 2،795،333 276،362 1،773،333 متفرقه جاري
 

5161291 

تملک 
هاي دارايي

 سرمايه اي

10،917،353 11،591،025 8،581،106 5،692،554 11،031،418 0،792،589 11،439،023 9،354،519 9،806،147 5،144،333 5،366،423 13،556،586 7،911،454 
 

13981333 

ه ارزش افزود
تملک 

هاي دارايي
 ايسرمايه

3 3 7،162،633 5،806،386 9،333،333 9،333،333 15،333،333 10،890،333 23،333،333 6،463،333 23،333،333 19،262،333 10،480،433 
 

28099740 

ک متفرقه تمل
هاي دارايي

 ايسرمايه

402،733 151،413 1،414،722 1،068،864 4،099،333 183،333 2،889،153 1،043،433 1،243،333 412،193 1،221،283 1،200،923 860،744 12683598 

 



 

 1- ای و بهای تمام شده برحسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه 

 عنوان دستگاه اجرایی:

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

بندی شماره طبقه

 برنامه و فعالیت
 عنوان برنامه/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 

عادالنه مردم ايجاد دسترسي 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631331333 
برنامه اجراي امنيت 

 غذاوتغذيه

جمعيت بهره 
 مند

2،261،466 2،669،972 2،999،968 0،299،965 71،162 84،316 94،433 63،635 

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631331331 
آموزش زنان باردار و 

زمينه تغذيه شيرده در 
 سالم

 6،247 9،701 8،661 7،006 1،023،333 1،233،333 1،368،333 934،596 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631331330 
ارتقاء سطح سالمت دانش 
آموزان از طريق آموزش 

 تغذيه و آهن ياري

 13،709 16،727 14،887 12،639 0،033،333 0،333،333 2،673،333 2،261،493 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631331336 
بهبود تغذيه کودکان زير 
پنج سال در قالب برنامه 

 کودک سالم

 5،456 8،498 7،560 6،436 5،812 5،284 4،730 0،980 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631331337 
بهبود تغذيه و امنيت 

استان کمتر  7غذايي در
 برخوردار

 5،678 8،844 7،871 6،667 8 7 6 5 دانشگاه

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631331315 
بهبود تغذيه ميانساالن و 

 سالمندان
 085 633 504 452 553،333 533،333 445،333 076،915 نفر

دسترسي عادالنه مردم  ايجاد
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631331316 
پايش آالينده ها و سموم 

 محصوالت کشاورزي
 02،133 53،333 44،533 07،692 443 433 056 032 آزمايش

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335333 
هاي برنامه ارتقاي شاخص

 بهداشتي

 جمعيت 
 مندبهره 

63،066،536 71،273،960 83،379،704 88،387،737 682،142 835،062 934،931 583،946 

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335332 
اجراي برنامه ذيج 

حياتي،آمار واطالعات نظام 
 شبکه

 4،429 6،899 6،143 5،231 88،240،320 83،223،903 71،096،628 63،472،944 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335330 
اجراي برنامه داوطلبان 

سالمت در شبکه بهداشتي 
 و درماني

 660 1،300 919 779 165،333 153،333 100،533 110،375 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335334 
هاي اجراي برنامه 
 آموزشي

 1،816 2،828 2،517 2،102 48،809 44،099 09،515 00،469 نفر



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

بندی شماره طبقه

 برنامه و فعالیت
 عنوان برنامه/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335335 
ارتقاء شاخص هاي ترويج 

 تغذيه با شير مادر
 1،553 2،415 2،149 1،823 1،653،333 1،533،333 1،005،333 1،103،745 ساعت -نفر

دسترسي عادالنه مردم ايجاد 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335336 
ارتقاء شاخص هاي 

 سالمت مادران
 4،429 6،899 6،143 5،231 1،653،333 1،533،333 1،005،333 1،103،745 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335337 
ارتقاء شاخص هاي 

مراقبت گروه هاي سني و 
 هدف

 19،903 01،344 27،629 20،432 8،798،866 7،998،969 7،119،382 6،329،860 دانشگاه

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335338 

ارتقاء کيفي خدمات 
بهداشتي در شبکه 

 درماني  بهداشتي و
 )خريد خدمات و (

 0،213 5،333 4،453 0،769 8،833،333 8،333،333 7،123،333 6،303،643 مرکز

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335312 
ارتقاي سالمت باروري 

 وفرزندآوري
 75،292 117،277 134،077 88،437 87،997،748 79،997،950 71،198،178 63،034،857 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335310 

ارتقاي سالمت 
روان،پيشگيري ودرمان 

سوء مصرف مواد و 
 پيشگيري از خودکشي

 05،401 55،189 49،118 41،630 77،343،482 73،306،832 62،002،754 52،795،842 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335317 

بازرسي و کنترل مراکز 
عرضه  بهداشتي و اماکن و

مواد غذايي در مشاغل 
مختلف و عوامل زيان آور 

 و مخاطره آميز

 11،370 17،247 15،053 10،331 90،173 84،733 75،080 60،849 اماکن

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335318 
اجراي برنامه خودمراقبتي 

 درسطح ملي
 9،275 14،447 12،858 13،891 17،657،444 16،352،222 14،286،478 12،133،647 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

 24،059 07،942 00،768 28،632 07،953 04،533 03،735 26،337 نفر تربيت بهورز 1631335321

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335325 
بهداشت محيط در توسعه 

 روستاها
 10،534 21،305 18،721 15،857 9،017 8،473 7،508 6،085 برنامه

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335326 
خريد انواع واکسن و 

 تجهيزات)مصرفي(پزشکي
 244،909 081،525 009،557 287،635 03،833 28،333 24،923 21،137 قلم دارو



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

بندی شماره طبقه

 برنامه و فعالیت
 عنوان برنامه/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335327 
خريد خدمت از بخش 

 خصوصي
 26،127 43،696 06،219 03،678 21،016،950 19،079،348 17،247،050 14،638،538 خدمت

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335329 
خريدخدمات دندانپزشکي 

 غيردولتيازبخش 
 087 630 507 455 48،809 44،099 09،515 00،469 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335308 

فرهنگ سازي و 
رساني و آموزش اطالع

 همگاني در زمينه سالمت
 محيط و کار

 13،849 16،899 15،343 12،709 88،399،352 83،393،347 71،283،142 63،074،283 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335309 
معاينه،ويزيت 

وفلورايدتراپي دربخش 
 هاي دولتي

 15،372 20،476 23،894 17،697 48،808 44،098 09،514 00،469 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335341 

کمک به شبکه سالمت 
( سازمان پزشکي و 55%)

مجمع انجمن هاي علمي 
(، راديو %03گروه پزشکي)

سالمت و ساير سازمان 
 1(%15هاي مردم نهاد)

 07،206 58،333 51،623 40،722 6 5 4 4 مورد

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335340 
کنترل عوامل محيطي و 

 بهداشت محيط
 6،423 13،333 8،933 7،508 70 66 59 53 دانشگاه

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

 9،275 14،447 12،858 13،891 17،657،444 16،352،222 14،286،478 12،133،647 نفر آموزش سالمت همگاني 1631335359

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335363 
آموزش کارکنان بخش 

 سالمت کشور
 0،213 5،333 4،453 0،769 443،333 433،333 056،333 031،502 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335361 
نظام آمار و اطالعات 
 1شبکه)مبتني بر آي تي(

 6،423 13،333 8،933 7،508 1،133،333 1،333،333 893،333 750،803 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335362 
تربيت و آموزش بهورز و 

توانمند سازي ارايه 
 دهندگان خدمات سالمت

 12،843 23،333 17،833 15،377 07،953 04،533 03،735 26،337 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631335360 
ارتقاء کمي و کيفي 

 سالمت شاغلين
 0،213 5،333 4،453 0،769 443،333 433،333 056،333 031،502 نفر



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

بندی شماره طبقه

 برنامه و فعالیت
 عنوان برنامه/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631338333 
برنامه پيشگيري وکنترل 
 بيماريهاي نوپديدوبازپديد

بيماري 
 مديريت شده

75،080 89،333 133،333 113،333 74،999 88،546 99،493 60،870 

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631338331 
پيشگيري و کنترل 

 بيماريهاي نوپديد و بازپديد
 7،196 11،239 9،976 8،453 113،333 133،333 89،333 75،080 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

 56،676 88،281 78،573 66،549 113،333 133،333 89،333 75،080 بيمار پيشگيري وکنترل ايدز 1631338332

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

 178،827 278،546 247،936 239،976 22،333 23،333 17،833 15،377 بيماري برنامه مديريت بيماريها 1631313333

عادالنه مردم ايجاد دسترسي 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631313330 
پيشگيري، آموزش، 

تشخيص و درمان اختالالت 
 رواني در نظام شبکه

 6،916 13،770 9،588 8،121 16،533،333 15،333،333 10،053،333 11،037،453 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631313335 
هاي بيماريمديريت 

 غيرواگير
 73،874 113،096 98،252 80،223 22،333،333 23،333،333 17،833،333 15،376،633 نفر

ايجاد دسترسي عادالنه مردم 
 به خدمات بهداشتي و درماني

 0،190 4،970 4،426 0،749 9،101 8،031 7،088 6،258 نفر مديريت کاهش خطر باليا 1631313336

مردم  ايجاد دسترسي عادالنه
 به خدمات بهداشتي و درماني

1631313337 

کنترل وپيشگيري 
هاي واگير )سل، بيماري

ماالريا، بروسال، هپاتيت، 
 سالک و...(

 97،840 152،434 105،643 114،887 77،333،333 73،333،333 62،033،333 52،768،133 نفر

درمان بيماران خاص و 
العالج و کمک به مجمع صعب

زنجيره اميد، خيرين سالمت، 
بيمارستان محکم و موسسه 

محک وبيماري اپيدرمواليزيس 
 بلوزا و سلياک

1631331333 
برنامه اجراي امنيت 

 غذاوتغذيه

 جمعيت
 مندبهره

0،769،153 4،453،333 5،333،333 5،533،333 16،637 19،637 22،303 15،289 

درمان بيماران خاص و 
العالج و کمک به مجمع صعب

سالمت، زنجيره اميد، خيرين 
بيمارستان محکم و موسسه 

محک وبيماري اپيدرمواليزيس 
 بلوزا و سلياک

1631331330 
ارتقاء سطح سالمت دانش 
آموزان از طريق آموزش 

 تغذيه و آهن ياري

 7،644 11،315 9،830 8،030 5،533،333 5،333،333 4،453،333 0،769،153 نفر



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

بندی شماره طبقه

 برنامه و فعالیت
 عنوان برنامه/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 

درمان بيماران خاص و 
کمک به مجمع  العالج وصعب

خيرين سالمت، زنجيره اميد، 
بيمارستان محکم و موسسه 

محک وبيماري اپيدرمواليزيس 
 بلوزا و سلياک

1631331334 

ارتقاي سالمت تغذيه در 
هاي سني )کودکان، گروه

نوجوانان، جوانان، مادران 
باردار و شيرده، ميانساالن 

 و سالمندان(

 7،644 11،315 9،830 8،030 70 66 59 53 دانشگاه

درمان بيماران خاص و 
العالج و کمک به مجمع صعب

خيرين سالمت، زنجيره اميد، 
بيمارستان محکم و موسسه 

محک وبيماري اپيدرمواليزيس 
 بلوزا و سلياک

 24،848 05،834 01،866 26،993 17 15 10 11 بيماري برنامه مديريت بيماريها 1631313333

درمان بيماران خاص و 
العالج و کمک به مجمع صعب

خيرين سالمت، زنجيره اميد، 
بيمارستان محکم و موسسه 

محک وبيماري اپيدرمواليزيس 
 بلوزا و سلياک

1631313331 

اجراي برنامه ملي 
پيشگيري وکنترل بيماري 

هاي غيرواگيروعوامل 
 خطرمرتبط

 12،424 17،932 15،900 10،495 2،233،333 2،333،333 1،783،333 1،537،663 نفر

درمان بيماران خاص و 
العالج و کمک به مجمع صعب

خيرين سالمت، زنجيره اميد، 
بيمارستان محکم و موسسه 

محک وبيماري اپيدرمواليزيس 
 بلوزا و سلياک

1631313335 
مديريت بيماري هاي 

 غيرواگير
 12،424 17،932 15،900 10،495 2،233،333 2،333،333 1،783،333 1،537،663 نفر

کمک به اجراي سياستهاي 
 جمعيتي کشور

1631336333 
برنامه ارتقاي شاخصهاي 

 سالمت خانواده

شاخص ارتقاي 
 يافته

15،376،633 17،833،333 23،333،333 22،333،333 4،522،983 5،043،333 6،333،333 2،333،333 

کمک به اجراي سياستهاي 
 جمعيتي کشور

1631336331 
انجام اقدامات وبسته هاي 

اجرايي سياست هاي 
 جمعيتي کشور

 666،667 2،333،333 1،783،333 1،537،663 223 233 178 151 سند



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

بندی شماره طبقه

 برنامه و فعالیت
 عنوان برنامه/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 

کمک به اجراي سياستهاي 
 جمعيتي کشور

 800،000 2،533،333 2،225،333 1،884،575 1،133،333 1،333،333 893،333 750،803 نفر ترويج زايمان 1631336334

کمک به اجراي سياستهاي 
 کشورجمعيتي 

 533،333 1،533،333 1،005،333 1،103،745 80 75 67 57 هزارنفر درمان ناباروري 1631336336

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631331333 
برنامه اجراي امنيت 

 غذاوتغذيه

 جمعيت
 مندبهره

001،054 091،238 409،563 480،516 4،520 5،043 6،333 9،375 

و وزارت بهداشت، درمان 
 آموزش پزشکي

1631331310 

پيشگيري از عوامل خطر 
بيماريهاي مرتبط در 

گروههاي سني از طريق 
برگزاري کارگاههاي 

 آموزشي و توزيع
 سبد غذايي

 2،118 1،433 1،246 1،355 0،033،333 0،333،333 2،673،333 2،261،493 دانش آموز

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631331314 

همايشها و برگزاري 
کارگاههاي آموزشي و 

تهيه بروشور در جهت باال 
بردن سطح فرهنگ و 
سواد تغذيه اي جامعه و 
کارکنان در ارتباط با 

عوامل خطر بيماريها از 
جمله کمبود کلسيم،پوکي 

 استخوان و ...

 6،958 4،633 4،394 0،468 11،333،333 13،333،333 8،933،333 7،508،033 دانش آموز

بهداشت، درمان و وزارت 
 آموزش پزشکي

1631332333 
برنامه ارايه خدمات 
 بهداشت روستايي

 جمعيت
 مندبهره

17،096،377 23،508،461 20،376،920 25،084،615 9،345،963 13،683،333 12،333،333 18،153،216 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631332310 

پرداخت به بيمه بابت 
نظام اجراي سطح يک 

ارجاع در روستاها و 
 جمعيت عشايري

 18،153،216 12،333،333 13،683،333 9،345،963 25،033،337 20،333،336 23،473،335 17،008،395 نفر

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631330333 
برنامه ارايه خدمات 

 بهداشت شهري

 جمعيت
 مندبهره

8،047،288 9،855،122 11،370،171 12،183،488 684،478 838،123 938،333 1،070،066 



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

بندی شماره طبقه

 برنامه و فعالیت
 عنوان برنامه/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631330315 

ارائه خدمات درماني در 
مراکز بهداشتي در 

شهريهاي زير بيست هزار 
 نفر

 1،070،066 938،333 838،123 684،478 12،133،333 11،333،333 9،793،333 8،292،103 نفر

و  وزارت بهداشت، درمان
 آموزش پزشکي

1631335333 
هاي برنامه ارتقاي شاخص

 بهداشتي

 جمعيت
 مندبهره

63،036،675 71،233،025 83،333،065 88،333،432 0،297،326 0،892،590 4،070،733 6،615،033 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631335307 
راهبري مديريت شبکه 

 وارتقاي سالمت
 1،852،805 1،225،333 1،393،253 920،442 748 683 635 510 نفر

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631335345 

ارتقاي کمي و کيفي 
مراکز آموزش بهورزي از 

طريق تجهيز تجهيز 
 ملزومات آموزشي

 4،508 0،333 2،673 2،261 22 23 18 15 مرکز

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631335346 
واحدهاي راه اندازي 

 بهداشتي

دانشگاه/ 
 دانشکده

9 11 12 10 1،538 1،783 2،333 0،325 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631335347 

اجراي برنامه هاي 
آموزشي جهت گروههاي 
هدف و آموزش همگاني 

در زمينه استفاده از 
دخانيات و استنشاق 

 تحميلي دود مواد دخاني

دانشگاه/ 
 دانشکده

52 61 69 76 1،538 1،783 2،333 0،325 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631335348 
راه اندازي و فعال نمودن 
مراکز مشاور پيشگيري و 

 ترک دخانيات

 0،325 2،333 1،783 1،538 20 21 19 16 مرکز

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631335349 
برگزاري روز جهاني و 

 دخانياتهفته ملي بدون 

دانشگاه/ 
 دانشکده

52 61 69 76 1،101 1،005 1،533 2،269 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631335353 
برگزاري کارگاه کشوري 
کنترل دخانيات و ترک 

 دخانيات

 1،510 1،333 893 754 1 1 1 1 کارگاه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631335350 
بيماريهاي پيشگيري از 

 واگير و غير و واگير

 دانشگاه/
 دانشکده

52 61 69 76 412،496 487،338 547،233 827،653 



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

بندی شماره طبقه

 برنامه و فعالیت
 عنوان برنامه/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631335354 
اجراي برنامه هاي 

آموزشي زندگي عاري از 
 دخانيات و قليان

دانشگاه/ 
 دانشکده

52 61 69 76 03،150 05،633 43،333 63،531 

بهداشت، درمان و وزارت 
 آموزش پزشکي

1631335355 
کنترل غيرواگير و 

پيشگيري از عوامل خطر 
 مربوطه

 دانشگاه/
 دانشکده

52 61 69 76 1،848،994 2،182،992 2،452،833 0،739،934 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631335356 
کنترل دخانيات و 

پيشگيري از شيوع مصرف 
 آن

 دانشگاه/
 دانشکده

52 61 69 76 07،692 44،533 53،333 75،626 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631335357 
کمک به مراکز مبارزه با 

 استعمال دخانيات
 68،360 45،333 43،353 00،922 2 2 2 2 مرکز

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631335358 
حق عضويت کنوانسيون 

 دخانيات
 0،028 2،233 1،958 1،658 1 1 1 1 حق عضويت

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

 118،773 78،525 69،887 59،195 90،533 85،333 75،653 64،376 بيماري برنامه مديريت بيماريها 1631313333

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631313338 

غربالگري،بيماريابي افراد 
سال در معرض خطر و  03

خانم هاي باردار کليه 
 مناطق روستايي

دانشگاه / 
 دانشکده

52 61 69 76 2،536 2،959 0،025 5،329 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631313339 
ربت الکترونيک عملکرد 

خانه هاي بهداشت ،مراکز 
 بهداشتي و واحد ديابت

 دانشگاه/
 دانشکده

52 61 69 76 2،536 2،959 0،025 5،329 

بهداشت، درمان و وزارت 
 آموزش پزشکي

1631313313 

خريد خدمات جامع 
سالمتي از بخش 
غيردولتي براي 

شناسايي،تشخيص،درمان 
و پيگيري بيماران ديابتيک 

در مناطق شهري و 
 روستايي

دانشگاه / 
 دانشکده

52 61 69 76 7،519 8،878 9،975 15،387 



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

بندی شماره طبقه

 برنامه و فعالیت
 عنوان برنامه/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631313311 
مراقبت بيماران ديابتي 
تحت پوشش در مناطق 

 روستايي و شهري

 دانشگاه/
 دانشکده

52 61 69 76 5،310 5،919 6،653 13،358 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631313312 
تهيه و اجراي بسيج قلب و 

 عروق

 دانشگاه/
 دانشکده/ستاد

52 61 69 76 2،536 2،959 0،025 5،329 

درمان و  وزارت بهداشت،
 آموزش پزشکي

1631313310 
برگزاري دوره هاي 
آموزشي مجازي و 

 حضوري

دانشگاه/دانش
 کده/ستاد

52 61 69 76 5،310 5،919 6،653 13،358 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631313314 

تهيه بسته هاي آموزشي 
 پيشگيري و ترک دخانيات

جهت  )کاهش آسيب(
مربيان،پزشکان،والدين و 

 دانش آموزان

 15،125 13،333 8،933 7،508 16،533 15،333 10،053 11،037 بسته

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

1631313315 
تهيه و پخش برنامه 

 تلويزيوني تبليغي
 1،213 833 712 630 1 1 1 1 برنامه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکي

 52،144 04،475 03،680 25،988 7،153 6،533 5،785 4،933 نفر درمان بيماران ريوي 1631313316

وزارت بهداشت، درمان و 
اجراي برنامه  -آموزش پزشکي

 پزشک خانواده

1631330333 
برنامه ارايه خدمات 

 بهداشت شهري

 جمعيت
 مندبهره

09،950،390 47،173،122 50،333،107 58،033،151 7،685،297 9،370،553 13،195،333 13،333،333 

وزارت بهداشت، درمان و 
اجراي برنامه  -آموزش پزشکي

 پزشک خانواده

1631330316 
خريد خدمت از بخش 

 برونسپاري-خصوصي
 4،895،331 4،993،454 4،441،534 0،761،954 11،248،754 13،226،143 9،131،265 7،738،771 واحد

وزارت بهداشت، درمان و 
اجراي برنامه  -آموزش پزشکي

 پزشک خانواده

1631330317 
خريد خدمت نيرو در 

 بخش دولتي
 1،575،246 1،635،960 1،429،037 1،213،620 17،937،555 16،279،595 14،488،843 12،272،347 نفر

وزارت بهداشت، درمان و 
اجراي برنامه  -آموزش پزشکي

 پزشک خانواده

1631330318 
تامين دارو و ملزومات 

 مصرفي پزشکي
 671،129 684،216 638،952 515،780 29،156،010 26،535،709 20،593،138 19،983،821 قلم



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

بندی شماره طبقه

 برنامه و فعالیت
 عنوان برنامه/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 5931 

وزارت بهداشت، درمان و 
اجراي برنامه  -آموزش پزشکي

 پزشک خانواده

 675،968 689،149 610،040 519،531 29،156،030 26،535،703 20،593،133 19،983،814 واحد فعالسازي واحدها 1631330319

و وزارت بهداشت، درمان 
اجراي برنامه  -آموزش پزشکي

 پزشک خانواده

1631330323 
تامين سالمت دهان و 

 دندان
 939،955 927،699 825،652 699،027 29،156،030 26،535،703 20،593،133 19،983،814 نفر

وزارت بهداشت، درمان و 
اجراي برنامه  -آموزش پزشکي

 پزشک خانواده

 262،047 267،460 208،342 231،622 17،937،558 16،279،598 14،488،842 12،272،349 نفر آموزش پرسنل 1631330321

وزارت بهداشت، درمان و 
اجراي برنامه  -آموزش پزشکي

 پزشک خانواده

 77،996 79،517 73،773 59،942 11،333،113 13،333،133 8،933،389 7،508،075 نفر آموزش همگاني 1631330322

وزارت بهداشت، درمان و 
اجراي برنامه  -پزشکيآموزش 

 پزشک خانواده

1631330320 
کنترل بيماري هاي واگير 

 و غير واگير
 902،058 953،509 845،983 716،545 29،154،871 26،534،428 20،588،941 19،979،800 بيمار

 1631331333 يارانه دارو و شيرخشک
برنامه اجراي امنيت 

 غذاوتغذيه

 جمعيت
 مندبهره

0،769،153 4،453،333 5،333،333 5،533،333 230،708 243،543 273،273 273،273 

 پرداخت يارانه شيرخشک 1631331339 يارانه دارو و شيرخشک
قوطي 

 شيرخشک
0،769،153 4،453،333 5،333،333 5،533،333 230،708 243،543 273،273 273،273 

 

 

  

 

 

 



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

 دانشگاه های علوم پزشکی
 سنجه عملکرد عنوان برنامه/فعالیت

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 عملکرد

5931 

 عملکرد

5931 

 مصوب

5931 

 برآورد

5931 

 60،396،984 55،838،874 49،669،898 42،373،430 جمعيت بهره مند برنامه ارايه خدمات بهداشت روستايي 1631332333

 5،709،745 5،376،767 4،518،020 0،827،319 نفر وتوانمندسازي مردم براي خودمراقبتيآموزش سالمت همگاني  1631332331

 4،964،083 4،093،962 0،937،956 0،013،309 بازرسي بازرسي،نظارت وکنترل خدمات سالمت محيط وکار 1631332332

 4،717،270 4،172،097 0،710،400 0،145،278 خدمت پيشگيري ازسوء تغذيه وارتقاي امنيت تغذيه اي 1631332330

 4،179،487 0،696،729 0،293،389 2،786،735 نفر پيشگيري ومراقبت بيماري هاي غيرواگيروعوامل خطرمرتبط باآن 1631332335

 5،583،528 4،905،941 4،092،987 0،723،863 نفر پيشگيري،کنترل ومراقبت بيماري هاي واگير 1631332336

 0،952،738 0،496،145 0،111،569 2،605،499 نفر توانمندسازي گروه هاي هدف درجهت پيشگيري ازاختالالت روانپزشکي ومشکالت رفتاري واعتياد 1631332337

 12،457،593 11،318،658 9،836،636 8،036،195 نفر هزارنفر23توسعه برنامه خدمات مراقبت هاي اوليه بهداشتي براي جمعيت ساکن درروستاها،عشايروشهرهاي زير 1631332338

 4،153،486 0،671،378 0،267،259 2،767،069 نفر خدمات پيشگيري ودرمان دهان ودندان 1631332339

 11،645،576 13،033،407 9،167،089 7،764،778 خدمت خدمات سالمت جمعيت،خانواده ومدارس 1631332313

 5،739،211 5،349،763 4،494،286 0،836،661 نفر کنترل اپيدمي هاوواکسيناسيون 1631332312

 44،948،096 09،756،565 05،080،040 29،969،691 جمعيت بهره مند برنامه ارايه خدمات بهداشت شهري 1631330333

 0،279،152 2،933،089 2،581،046 2،186،433 نفر آموزش سالمت همگاني وتوانمندسازي مردم براي خودمراقبتي 1631330331

 4،678،630 4،108،194 0،682،990 0،119،495 نفر ارايه خدمات مراقبت هاي اوليه بهداشتي شهري 1631330332

 0،750،353 0،019،548 2،954،098 2،532،075 بازرسي بازرسي،نظارت وکنترل خدمات سالمت محيط وکار 1631330334

 2،824،908 2،498،609 2،220،789 1،880،549 خدمت پيشگيري ازسوء تغذيه وارتقاي امنيت تغذيه اي 1631330335

 0،645،245 0،224،196 2،869،504 2،403،496 نفر پيشگيري ومراقبت بيماري هاي غيرواگيروعوامل خطرمرتبط باآن 1631330336

 0،273،252 2،892،517 2،574،043 2،183،466 نفر پيشگيري،کنترل ومراقبت بيماري هاي واگير 1631330337

 2،419،579 2،143،132 1،934،691 1،610،270 نفر توانمندسازي گروه هاي هدف درجهت پيشگيري ازاختالالت روانپزشکي ومشکالت رفتاري واعتياد 1631330338

 2،601،538 2،027،552 2،371،521 1،754،579 نفر خدمات پيشگيري ودرمان دهان ودندان 1631330339

 2،964،748 2،622،033 2،000،847 1،976،768 نفر شبکه آزمايشگاه هاي بهداشتي ارايه خدمات تشخيص 1631330313



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

 دانشگاه های علوم پزشکی
 سنجه عملکرد عنوان برنامه/فعالیت

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 عملکرد

5931 

 عملکرد

5931 

 مصوب

5931 

 برآورد

5931 

 7،628،575 6،747،425 6،335،238 5،386،411 خدمت خدمات سالمت جمعيت،خانواده ومدارس 1631330311

 4،613،136 4،377،639 0،629،372 0،370،824 نفر گسترش شبکه مراقبت هاي اوليه بهداشتي شهري 1631330310

 0،242،643 2،868،394 2،552،634 2،162،355 نفر کنترل اپيدمي هاوواکسيناسيون 1631330314

 286،676،024 250،560،050 225،671،084 191،140،662 بيمار برنامه ارايه خدمات درماني 1632331333

 177،253،085 156،776،818 109،501،068 118،180،369 بيمار درمان بيماران بستري 1632331319

 139،425،909 96،786،505 86،143،316 72،963،594 نفر معاينه ودرمان بيماران سرپايي 1632331303

 10،136،574 11،592،683 13،017،485 8،708،913 جمعيت بهره مند برنامه ارايه خدمات فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني 1632332333

 4،563،708 4،300،940 0،593،239 0،343،937 ماموريت ماموريت اورژانس برون شهريانجام  1632332330

 7،637،714 6،728،974 5،988،787 5،372،532 ماموريت انجام ماموريت اورژانس شهري 1632332334

 908،122 829،760 708،489 625،533 ماموريت انجام ماموريت اورژانس هوايي 1632332335

 58،777،932 51،988،674 46،269،923 09،193،622 قلم دارو برنامه تامين دارودرخدمات درماني 1632335333

 58،777،932 51،988،674 46،269،923 09،193،622 قلم دارو تامين داروهاي موردنياز 1632335338

 

 3- تملك دارایی های سرمایه ای تبرآورد اعتبارا 
شماره طبقه بندی 

 برنامه و فعالیت
 مقدار واحد عنوان هدف کمی عنوان طرح فصل

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه
 5931عملکرد 

عملکرد 

5931 
 5931برآورد  5931مصوب 

 بهداشت 1631333333
ايجاد سيستمهاي بي خطر ساز 

 پسماندهاي بيمارستاني
 15،333 0،753 7،333 217،721 1433 1085 533 بيمارستان مديريت پسماند بيمارستاني

 بهداشت 1631333333
تعميرات و بهسازي سيستم 

 فاضالب بيمارستانها

تعميرات سيستم فاضالب 
 بيمارستانها

 15،333 0،753 7،333 123،617 1433 1088 533 بيمارستان
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 9- مقدمه 

ها طي سه دهه گذشته و همچنین بروز تحوالتي در نوع هاي بهداشتي کشور حاکي از ارتقاء غالب شاخصهاي انجام شده از شاخصبررسي

اي، موجب تغییر هاي عفوني و تغذيهاست. کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان در اثر کاهش میزان شیوع بیماريموضوعات مرتبط با سالمتي 

هاي غیر واگیر و حوادث دو علت هاي مزمن به خصوص در بزرگساالن شده است. به طوري که بیماريجهت ابتالي به بیماري، از عفوني به بیماري

باشند. الگوي غذايي نامناسب هاي غیرواگیر عامل اصلي مرگ زودرس در بالغین در دنیا  مير است، بیمارياصلي مرگ و میر هستند. قابل ذک

، هاي غذايي اشباع از قند و چربي(، مصرف دخانیات و کم تحرکي در کنار ديگر عواملي چون فشار خون باال، کلسترول باال، اضافه وزن و چاقي)رژيم

هاي غیر واگیر در سطح جهان محسوب ايجاد کننده بیماري هاي بسته به عنوان مهمترين عوامل خطروا در محیطآلودگي هواي شهري و آلودگي ه

هاي واگیر و غیرواگیر( به چهار دلیل افزايش امید به زندگي، تغییرات جمعیت شناختي، سیماي دوگانه سالمت )همزماني بیماري د.شونمي

هاي هاي نوين پزشکي ايجاد شده است. در اين خصوص با توجه به اين که سن شروع بیماريفناوريگیرشناسي عوامل خطر سالمت و رشد همه

رفته عمر به علت مرگ و ناتواني ناشي از بیماري( بااليي ايجاد کرده که عالوه بر هاي از دستغیرواگیر در کشور پايین آمده است و بار بیماري )سال

تواند تهديدي جدي براي رشد اقتصادي، تولید ناخالص داخلي و امنیت رفتن ظرفیت نیروي کار مفید، مي هاي سالمت، با از دستافزايش هزينه

 گردد. کشور محسوب 

هاي کلي نظام به عنوان اسناد باالدستي هاي سالمت براي تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاستششم توسعه به ارتقاء شاخص برنامه

است. بدين منظور مفاد برنامه با تأکید بر رويکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه، تفکیک وظايف تولیت، تأمین مالي و تدارک توجه ويژه داشته 

هاي گذاريخدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم، تولیت نظام سالمت شامل سیاست

هاي راهبردي، ارزشیابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مديريت منابع سالمت از طريق نظام بیمه با ريزياجرايي، برنامه

هاي محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همکاري ساير مراکز و نهادها،  تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش

هاي تهديدکننده سالمت، اصالح الگوي تغذيه جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذايي، مخاطرات و آلودگي دولتي، عمومي و خصوصي، کاهش

درصد تا پايان برنامه ششم، تبیین شده است. اهتمام  03هاي سالمت به کمتر از هاي سالمت و کاهش سهم مردم از هزينهتوسعه کمي و کیفي بیمه

ريزي و نظارت در بخش سالمت با تشکیل شوراي عالي بین بخشي و ايجاد يکپارچگي در سیاستگذاري، برنامههاي به تقويت و توسعه همکاري

سالمت و امنیت غذايي، اتخاذ راهبرد گسترش عدالت در دسترسي فیزيکي و اقتصادي به خدمات سالمت، افزايش مشارکت عادالنه مردم در 

بیمارستاني، از جمله نکات بارزي هستند هاي پزشکي پیشننده سالمتي و تکمیل شبکه فوريتهاي سالمت، وضع عوارض بر عوامل تهديد کهزينه

 توان اشاره نمود.که در اين خصوص مي

 

 2-  وضعیت فصل در اسناد فرادستی 

 2-9- شرح وظایف و ماموریت ها 

پردازند و اقدام سالمت عبارت است از هرگونه تالشي که نظام سالمت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعي است که به ارائه اقدامات سالمت مي 

هاي بین بخشي انجام مي گیرد و هدف اصلي آن ارتقاي سالمت جامعه خواه در مراقبت سالمت فردي، خدمات سالمت عمومي و يا از طريق برنامه

المت مسئولیتي حیاتي و مداوم نسبت به افراد در کل دوره اسالمي است. در جهان امروز ، زندگي کلیه افراد متاثر از نظام سالمت مي باشد. نظام س

نظام سالمت با اعاده، حفظ و بهبود وضعیت سالمت افراد ، خانواده ها و جوامع ، در جهت ارتقاء سطح وکیفیت زندگي آحاد جامعه  د.زندگي آنها دار

 ايفاي نقش مي کند. 

اد هماهنگي براي تامین مالي ارايه خدمات و سرمايه گذاري در تولید منابع انساني، هدف اساسي نظام سالمت تامین، حفظ و ارتقاي سالمت، ايج

نقش  فیزيکي، تجهیزات و دارو مي باشد. ايجاد اين هماهنگي مستلزم وجود ساختاري منسجم، پويا، ارتباط گرا و موثر است که بتواند بر هر چهار

ش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گذاشته شده تا ضمن تامین سالمت  تسلط داشته و با تغییرات محیطي سازگار باشد. اين نق

در  براي جمعیت کشور، پاسخگوي آنها باشد. اما اهداف دروني ديگري نیز براي آن مطرح است. اين اهداف به مسايلي مانند مشارکت عادالنه مردم
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ارات مردم اشاره دارد. نظام سالمت بايد بتواند به درستي به آنچه مردم از آن انتظار تامین هزينه هاي سالمت و نحوه پاسخ نظام سالمت به انتظ

 دارند پاسخ دهد و در تنظیم مشارکت آنها در تولید، توزيع و مصرف خدمات رعايت عدالت بنمايد.

افراد کشور از طريق تعمیم و گسترش ماموريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه   

خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي مي باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به نمايندگي از دولت مسئولیت تولیت سالمت را بر عهده 

و درماني جهت برآورد اهداف  هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتيدارد. مسئولیت اجرائي و نظارت آن در سطح استان به دانشگاهها و دانشکده

 درماني زير واگذار شده است:

 . افزايش موجبات دستیابي جامعه به امکانات درماني 1

 . ايجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومي، تخصصي و فوق تخصصي کشور 2

 . جلوگیري از مصرف بي رويه دارو 0

 .حمايت از تولید و کاهش واردات دارو و تجهیزات پزشکي4

 . تامین موجبات ارتقاء سطح علمي وتخصص پزشکان و بازآموزي جامعه پزشکي 5

 . افزايش کارايي مراکز درمان شهري و استفاده بهینه از ظرفیتها و منابع انساني 6

 . تامین موجبات و مشارکت فعالیت بخش غیردولتي در سرمايه گذاريها7

 آموزش پزشکی وظایف درمانی را شامل موارد زیر بیان می کند:قانون شرح وظایف و تشکیالت وزارت بهداشت، درمان و 

 ايجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و گسترش شبکه تلفیقي بهداشت و درمان. - 

درماني( کشور با  -آموزش پزشکي و تسهیالت بهداشتي ريزي به منظور توزيع متناسب و عادالنه نیروي انساني و ساير امکانات )برنامه - 

 هاي بهداشتي و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند.اولويت برنامهتأکید

بهبود ر حدود امکانات از طريق ايجاد و گسترش مراکز درماني دولتي وفراهم نمودن تسهیالت الزم براي برخورداري همگان از خدمات درماني د -

 هاي درماني.استاندارد آنها و استفاده از همکاري مؤسسات خیريه و بخش خصوصي و نیز انواع بیمه

 گیري از اعتبارات عمومي، حق بیمه، درآمدهاي اختصاصي و کمکها و مشارکت مردمي.تأمین منابع مالي با بهره - 

 تأمین و ارائه خدمات الزم به معلولین جسمي، ذهني و اجتماعي قابل توانبخشي در حدود امکانات. -

افراد ها وتشويق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصي جهت اقدامات حمايتي براي کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده - 

نظارت توسط مؤسسات دولتي و و اجتماعي غیر قابل توانبخشي و ارائه اين خدمات در موارد ضروري سرپرست و نیازمند و معلولین جسمي، ذهنيبي

 بر اين اقدامات.

مواد دارويي، خوراکي، آشامیدني، بهداشتي،  -خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي و دارويي. ب  -الف  تعیین و اعالم استانداردهاي مربوط به: -

بهداشت کلیه مؤسسات خدماتي و تولیدي مربوط به خدمات و  -جهیزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشکي و توانبخشي. ج آرايشي، آزمايشگاهي، ت

 مواد مذکور در فوق. 

و آشامیدني  مؤسسات پزشکي، دارويي، بهزيستي و کارگاهها و مؤسسات تولید مواد خوراکي و -الف هاي: صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه - 

هاي دارويي و مواد بیولوژيک، خوراکي، آشامیدني، بهداشتي، آرايشي و آزمايشگاهي و تجهیزات و ملزومات و ساخت فرآورده -بهداشتي و آرايشي. ب 

 پزشکي و توانبخشي. مواد مصرفي

  "ب"و "الف"ر در بند و تعیین ضوابط و مقررات الزم براي موارد مذکو "ب"انجام نظارت و کنترل کیفي مواد مذکور در بند  -

 صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکي و وابسته پزشکي. -

تعیین هاي مربوط در بخش دولتي و غیر دولتي وهاي خدمات تشخیصي و درماني، دارويي، بهزيستي و تعیین تعرفهتعیین مباني محاسبه هزينه -

 وم پزشکي.هاي مختلف علهاي غیر رسمي و آزاد در زمینهشهريه آموزش
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بهزيستي و ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي، بهداشتي، درماني وتعیین ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و کنترل بر برنامه -

 انجام اين امور بر اساس استانداردهاي مربوطه.

آرايشي، ه بیولوژيک مخدر، خوراکي، آشامیدني،  بهداشتي،تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام مواد اولی - 

 مذکور.هاي دارويي و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشکي و توانبخشي و نیز ارزشیابي، نظارت و کنترل ضوابطآزمايشگاهي و فرآورده

 

 2-2- بیانات مقام معظم رهبری 

 حتي اگر در عرصه معنويت بخواهد رشد کند بايد فرد سالمي باشد سالمت محور همه چیز است حتي عروج انسان و هر انساني 

 ،درد و رنج ديگري نداشته باشد کاري کنیم که بیمار و بیماردار به جز رنج بیماري 

 نهضت احیاي و گسترش بهداشت و طب پیشگیري را با بکارگیري و بسیج کلیه امکانات موجود آغاز نمايید 

 ى پنجم بايد مورد توجه ويژهى سالمت، هم در برنامه(: مسئله1/1/1031ضاعف در تأمین سالمت )م درباب عرصه همت مضاعف و کار 

 هاى مختلف.هاى گوناگون اجرائى در دستگاهريزىقرار بگیرد، هم در برنامه

 

 2-9- قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

میان  توسعه پايدار به معني پاسخگويي به نیازهاي کنوني افراد جامعه بدون تضعیف توانايي نسلهاي آينده در تامین نیازهاي خود، ما حصل تعادل

سخگويي جامعه، محیط زيست و اقتصاد است و عالوه بر پايداري منابع طبیعي ، پايداري سیاسي، اجتماعي و اقتصادي را نیز در بر مي گیرد. کلید پا

توسعه به نیازهاي نسل آينده در دستان ماست و نسل فعلي است که با تصمیم گیري هاي خود توسعه را پايدار کرده و آن را تداوم مي بخشد. مفهوم 

پايه رسیدن به پايدار تغییري اساسي در رويکردهاي مرتبط با محیط زيست و توسعه است که در آن اهمیت پرداختن به ابعاد انساني به عنوان اصل و 

 اهداف را روز به روز بیشتر مشخص مي کند. 

يند، محوريت سالمت در توسعه پايدار، پاراديم مسلط دنیاي امروز است. شواهد معتبر علمي مشخص کرده اند، شرايطي که مردم در آن به دنیا مي آ

در اين شرايط علل ريشه اي بي عدالتي در وضعیت سالمت مي  رشد، زندگي و کار مي کنند بر وضعیت سالمت تاثیرات چشم گیري دارد و نابرابري

ي باشد. همچنین سرمايه سالمت هر فرد به عنوان جزئي از سرمايه انساني او در رشد اقتصادي سهیم است؛ بنابراين سرمايه گذاري بر روي نیرو

 ي و رشد اقتصادي را در پي دارد.ورانساني سبب افزايش ذخیره دانش و سالمت افراد مي شود و در نتیجه افزايش بهره

به، مرور ادبیات ديني و علمي و ديدگاه هاي سیاسي و تجربي در دنیا نشان داده است که توسعه پايدار با رويکرد انسان سالم و سالمت همه جان

شور نیز مبین پذيرفته بودن اين الگويي موفق تر براي پیشرفت و عدالت در جامعه است. نگاهي به مراجع تصمیم سازي به ويژه قانون اساسي ک

 باشد و ساير اسناد باالدستي از جمله آمده است: رويکرد مي باشد؛ در اصول مختلف اين قانون که میثاق ملي شهروندان و ساکنان ايران مي

 همه را حق و عدل حق و حکومت و آزادي داند و استقالل خود مي را آرمان بشري جامعه در کل انسان سعادت ايران قانون اساسي: ج.ا. 154اصل

 شناسد.)هدف/پیامد نهايي( مي جهان مردم

او در برابر خدا،  با مسئولیت توام و آزادي انسان واالي و ارزش کرامت به ايمان بر پايه است ، نظاميقانون اساسي: جمهوري اسالمي 2اصل

 و اقتصادي سیاسي و استقالل در پیشبرد آنها )راهبرد(، قسط و عدل و تالش بشري پیشرفته و تجارب و فنون ز علوما : استفاده از راه ها(  که)ارزش

 )اهداف/ پیامد میاني(.  کند مي را تامین ملي و همبستگي و فرهنگي و اجتماعي

 امور زير به خود را براي امکانات ، همهدوم مذکور در اصل اهداف به نیل براي است موظف ايران جمهوري اسالمي قانون اساسي: دولت 0اصل 

 کار برد:

 .مظاهر فساد و تباهي با کلیه و مبارزه و تقوي ايمان بر اساس اخالقي رشد فضايل ايجاد محیط مساعد براي - 1

 ديگر.  و وسايل گروهي هاي و رسانه از مطبوعات صحیح استفادهبا  ها زمینه در همه عمومي هاي آگاهي سطح باال بردن - 2

 .محققان و تشويق مراکز تحقیق تاسیس از طريق و اسالمي ، فرهنگي، فنيعلمي هاي زمینه و تتبع و ابتکار در تمام بررسي روح تقويت - 4

 .خويش و فرهنگي ، اجتماعيادي، اقتصسیاسي سرنوشت در تعیین مردم عامه مشارکت - 3



 کل کشور 9911های اجرایی بودجه سال مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاه  961

 

 .و معنوي مادي هاي زمینه ، در تمامهمه براي عادالنه ناروا و ايجاد امکانات رفع تبعیضات - 1

 هاي مینهدر ز محرومیت هر نوع ساختن و رفع فقر و  برطرف ايجاد رفاه جهت ضوابط اسالمي بر طبق و عادالنه اقتصاد صحیح ريزي پي - 12

 . بیمه و تعمیم و کار و بهداشت و مسکن تغذيه

و  ، حوادثماندگي ، در راهسرپرستي ، بي، ازکارافتادگي، پیري، بیکارياز نظر بازنشستگي اجتماعي از تامین قانون اساسي: برخورداري 21اصل 

 از محل قوانین طبق است موظف . دولتهمگاني است ، حقيو غیره بیمه صورت به کيپزش و مراقبتهاي درماني بهداشتي خدمات ، نیاز بهسوانح

  کند. افراد کشور تامین يک يک را براي فوق مالي و حمايتهاي ، خدماتمردم از مشارکت حاصل و درآمدهاي عمومي درآمدهاي

رشد، با حفظ  در جريان انسان نیازهاي و برآوردن فقر و محرومیت کردن کن و ريشه جامعه ادياقتص استقالل تامین قانون اساسي: براي 40اصل 

 شود: ضوابط زير استوار مي بر اساس ايران اسالمي او، اقتصاد جمهوري آزادگي

 .همه براي خانواده تشکیل براي الزم و امکانات و پرورش ، آموزش، درمان، بهداشت، پوشاک، خوراک: مسکناساسي نیازهاي تامین - 1 

برساند و از  خودکفايي مرحله کند و کشور را به را تامین عمومي نیازهاي که و صنعتي ، داميکشاورزي تولیدات تاکید بر افزايش - 1

 برهاند. وابستگي

  

 2-1-  چشم انداز بلند مدت 

 هايي خواهد داشت: انداز چنین ويژگيي ايراني در افق اين چشمجامعه

هاي برابر، توزيع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذايي، تأمین اجتماعي، فرصت

 مند از محیط زيست مطلوب.و بهره

شوراي عالي انقالب فرهنگي(: ج.ا.ايران با اتکال به  1031)نقشه جامع علمي کشور مصوب اسفند  1434کشور در سال  چشم انداز علم  و فناوري

ايراني براي پیشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام بخشي در جهان، کشوري -قدرت اليزال الهي و با احیاي فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسالمي

 خواهد بود: 

 نهاي صالح، فرهیخته، سالم و تربیت يافته در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمنداني در تراز برترين هاي جهان؛ برخوردار از انسا

 (13/1/1010)ابالغ  هاي کلي سالمتچشم انداز نظام سالمت در سیاست

هاي سالمت براي دستیابي به ارتقاء شاخص هاي اجرايي و مقررات با رعايتتحقق رويکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست

  .جايگاه اول در منطقه آسیاي جنوب غربي

 دستیابي به مرجعیت علمي در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکي و تبديل ايران به قطب پزشکي منطقه آسیاي جنوب غربي و جهان اسالم 

 

 2-5- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

 ريت هاي عمده سازماني اين وزارت خانه به عنوان متولي نظام سالمت و تربیت نیروي انساني و تولید علم و موارد زير باتوجه به مامو

فناوري در حوزه علوم پزشکي و سالمت و همچنین تولید و تدارک خدمات  سالمت) بهداشتي، درماني و  توانبخشي( و فراهم نمودن 

 براي ارايه خدمات سالمت، بیشتر ارتباط دارند: فرآورده ها، تجهیزات و ملزومات تشخیصي و دارويي

 و علمي کشور  به منظور توسعه کارآفريني و به حداکثر  هاي انسانيسرمايه سازي کلیه امکانات و منابع مالي وتأمین شرايط و فعال

هاي جمعي و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات هاي اقتصادي با تسهیل و تشويق همکاريجامعه در فعالیت رساندن مشارکت آحاد

 .درآمد و متوسطکم

 به منظور ارتقاء جايگاه جهاني  نظام ملي نوآوري کشور و ساماندهي نقشه جامع علمي سازي و اجراي، پیادهاقتصاد دانش بنیان پیشتازي

 .بنیان در منطقهبنیان و دستیابي به رتبه اول اقتصاد دانشصوالت و خدمات دانشکشور و افزايش سهم تولید و صادرات مح

 هايء شاخصوري، کاهش شدت انرژي و ارتقادر جهت افزايش تولید، اشتغال و بهره هاسازي يارانههدفمند استفاده از ظرفیت اجراي 

 .عدالت اجتماعي

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#8
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#8
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#25
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#20
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#20
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1031
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1031
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 ها و کاالهاي اساسي)بويژه در اقالم وارداتي(، و اولويت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي و ايجاد افزايش تولید داخلي نهاده

 .با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص کاالهاي وارداتي تنوع در مبادي تأمین

 کیفي تولید)مواد اولیه و کاال(و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأکید بر افزايش کمي و  امنیت غذا تأمین. 

 ريزي براي همراه با برنامه اي داخليمصرف کااله و ترويج اصالح الگوي مصرف هاي کليمديريت مصرف با تأکید بر اجراي سیاست

 .و رقابت پذيري در تولید کیفیت ارتقاء

 و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت کاالهاصادرات  هدفمند از حمايت همه جانبه 

 هاي نظارت بر بازارگذاري و روزآمدسازي شیوهشفاف و روان سازي نظام توزيع و قیمت. 

 افزايش پوشش استاندارد براي کلیه محصوالت داخلي و ترويج آن. 

 
 رمان به شرح زیر است:های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش دها و برنامهاهداف سیاست

 هدف -الف

 هاي کلي اقتصاد مقاومتي(سايست 7تامین امنیت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تاکید بر افزايش کمي و کیفي تولید مواد و انرژي )بند 

 سیاست -ب

 هاي عدالتها با هدف افزايش رفاه کل جامعه و بهبود شاخصاستفاده بهینه از حذف يارانه

 برنامه عملیاتی -ج

 هاي درمان و داروپوشش کامل بیمه سالمت بر آحاد مردم و کاهش سهم بیمار از هزينه

 

 2-6- های کلی جمعیتسیاست 

 .ارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعیت با افزايش نرخ باروري به بیش از سطح جانشیني

هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمین فرزند، کاهش سن ازدواج و حمايت از زوجرفع موانع ازدواج، تسهیل و ترويج تشکیل خانواده و افزايش 

 .هاي زندگي و تربیت نسل صالح و کارآمدهزينه

هاي زايمان و درمان ناباروري مردان و زنان و اي هزينهاختصاص تسهیالت مناسب براي مادران بويژه در دوره بارداري و شیردهي و پوشش بیمه

 .ربطا و مؤسسات حمايتي ذيتقويت نهاده

هاي مهارت هاي عمومي درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروري و با تأکید بر آموزشتحکیم بنیان و پايداري خانواده با اصالح و تکمیل آموزش

ت نظام تأمین اجتماعي، خدمات بهداشتي ايراني و توسعه و تقوي -هاي اسالمياي بر مبناي فرهنگ و ارزشزندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاوره

 .هاي پزشکي در جهت سالمت باروري و فرزندآوريو درماني و مراقبت

 .ايراني و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگي غربي -اسالمي سبک زندگي سازيترويج و نهادينه

 .هاهاي زيست محیطي و بیماريهاي اجتماعي، بويژه اعتیاد، سوانح، آلودگيامید به زندگي، تأمین سالمت و تغذيه سالم جمعیت و پیشگیري از آسیب ارتقاء

الزم براي  بیني ساز و کارفرهنگ سازي براي احترام و تکريم سالمندان و ايجاد شرايط الزم براي تأمین سالمت و نگهداري آنان در خانواده و پیش

 .هاي مناسبهاي سالمندان در عرصهمندي از تجارب و توانمنديبهره

هاي هاي بومي توسعه انساني و انجام پژوهشهاي جمعیتي در ابعاد کمّي و کیفي با ايجاد ساز و کار مناسب و تدوين شاخصرصد مستمر سیاست

 .جمعیتي و توسعه انساني

 

 2-7- (91/9/9919)ابالغی  های کلی سالمتسیاست 

  هاي اجرايي و مقررات با رعايت: تحقق رويکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست -2

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#28
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#28
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#23
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#17
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#17
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#12
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#12
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#31
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#31
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#39
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#39
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2633
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2633
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  اولويت پیشگیري بر درمان. -1-2

  هاي بهداشتي و درماني.روزآمد نمودن برنامه -2-2

  علمي. هاي تهديد کننده سالمت مبتني بر شواهد معتبرکاهش مخاطرات و آلودگي -0-2

  اي.هاي کالن توسعهتهیه پیوست سالمت براي طرح -4-2

  هاي سالمت براي دستیابي به جايگاه اول در منطقه آسیاي جنوب غربي.ارتقاء شاخص -5-2

 کلي.هاي هاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجراي صحیح سیاستاصالح و تکمیل نظام -6-2

ايراني، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي،  -ارتقاء سالمت رواني جامعه با ترويج سبک زندگي اسالمي  -0

 هاي سالمت رواني.هاي اخالقي و معنوي و ارتقاء شاخصترويج آموزش

ها و مواد اولیه دارويي، واکسن، محصوالت زيستي و ملزومات و تجهیزات پزشکي هاي مورد نیاز براي تولید فرآوردهايجاد و تقويت زيرساخت - 4

  المللي.داراي کیفیت و استاندارد بین

بندي و راهنماهاي بالیني، طرح ژنريک و نظام دارويي ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه تجويز صرفاً بر اساس نظام سطح - 5

گذاري و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصوالت زيستي و تجهیزات پزشکي با هدف حمايت از تولید ملي کشور و سیاست

  داخلي و توسعه صادرات.

مندي عادالنه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و کافي، آب و هواي پاک، امکانات ورزشي همگاني و تأمین امنیت غذايي و بهره -6

  اي و جهاني.هاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معیارهاي منطقهرآوردهف

تفکیک وظايف تولیت، تأمین مالي و تدارک خدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم  -7

  به شرح ذيل: 

هاي راهبردي، ارزشیابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و ريزيهاي اجرايي، برنامهگذاريتولیت نظام سالمت شامل سیاست -1-7

  آموزش پزشکي.

  مديريت منابع سالمت از طريق نظام بیمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همکاري ساير مراکز و نهادها. -2-7

  هاي دولتي، عمومي و خصوصي.دمت در بخشتدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خ -0-7

  هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق ساز و کاري است که قانون تعیین خواهد کرد. -4-7

هاي جامع و يکپارچه سالمت با محوريت عدالت و تأکید بر پاسخگويي، اطالع رساني شفاف، افزايش و بهبود کیفیت و ايمني خدمات و مراقبت -3

 وري در قالب شبکه بهداشتي و درماني منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع از طريق:ارآيي و بهرهاثربخشي، ک

هاي سالمت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، هاي متقن و علمي در مراقبتگیري و اقدام مبتني بر يافتهترويج تصمیم -1-3

  ها در نظام آموزش علوم پزشکي.بندي با اولويت خدمات ارتقاء سالمت و پیشگیري و ادغام آنحهاي سالمت، استقرار نظام سطارزيابي فناوري

 هاي سالمت با استقرار و ترويج نظام حاکمیت بالیني و تعیین استانداردها.افزايش کیفیت و ايمني خدمات و مراقبت - 3- 2

 معه معلوالن کشور با هدف ارتقاء سالمت و توانمندسازي آنان.تدوين برنامه جامع مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جا -0-3

  هاي بهداشتي و درماني با هدف: توسعه کمي و کیفي بیمه -1

  همگاني ساختن بیمه پايه درمان. -1-1

که بیمار جز رنج بیماري، هاي درمان تا آنجا ها براي آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزينهپوشش کامل نیازهاي پايه درمان توسط بیمه -2-1

  دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد.

اي که کیفیت ارائه خدمات پايه هاي قانوني و شفاف به گونهارائه خدمات فراتر از بیمه پايه توسط بیمه تکمیلي در چارچوب دستورالعمل -0-1

  درماني همواره از مطلوبیت الزم برخوردار باشد.

اي هاي پايه و تکمیلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بیمهع بهداشتي و درماني در سطح بیمهتعیین بسته خدمات جام -4-1

  هاي غیرضروري در چرخه معاينه، تشخیص بیماري تا درمان.ها با حذف اقدامات زايد و هزينهو نظارت مؤثر تولیت بر اجراي دقیق بسته



 967 درمانم: نه فصل بیست و تم: امور سالمت /فبخش ه / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

 
 

  ارائه خدمات بیمه درماني.تقويت بازار رقابتي براي  -5-1

  هاي سالمت مبتني بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي يکسان براي بخش دولتي و غیردولتي.تدوين تعرفه خدمات و مراقبت -6-1

مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه هاي اصالح نظام پرداخت مبتني بر کیفیت عملکرد، افزايش کارآيي، ايجاد درآمد عادالنه و ترغیب انگیزه -7-1

  هاي ارتقاء سالمت و پیشگیري در مناطق محروم.خاص به فعالیت

  تأمین منابع مالي پايدار در بخش سالمت با تأکید بر: -13

  ها.ها و فعالیتشفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينه -1-13

ه خدمات بهداشتي و درماني، از تولید ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به نحوي افزايش سهم سالمت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائ -2-13

  انداز تحقق يابد.که باالتر از میانگین کشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشم

  آور سالمت.وضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زيان -0-13

هاي بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سالمت بويژه در مناطق رانهپرداخت يارانه به بخش سالمت و هدفمندسازي يا -4-13

  هاي پايین درآمدي.غیربرخوردار و کمک اختصاصي به اقشار نیازمند و دهک

سالمت با استفاده از افزايش آگاهي، مسؤولیت پذيري، توانمندي و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء  -11

  اي کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.هاي فرهنگي، آموزشي و رسانهظرفیت نهادها و سازمان

  بازشناسي، تبیین، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران. -12

هاي هاي علمي و فني در تولید و عرضه فرآوردهتوسعه نوآوري ترويج کشت گیاهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد کشاورزي و حمايت از -1-12

  دارويي سنتي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

  هاي مرتبط با آن.هاي تشخیصي و درماني طب سنتي و فرآوردهاستاندارد سازي و روزآمد کردن روش -2-12

  نتي.تبادل تجربیات با ساير کشورها در زمینه طب س -0-12

  نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گیاهي. -4-12

  هاي درماني.افزايي تجربیات و روشبرقراري تعامل و تبادل منطقي میان طب سنتي و طب نوين براي هم -5-12

 اصالح سبک زندگي در عرصه تغذيه. -6-12

 

 9- تصویر کالن فصل 

 9-9- های کلیدیکرد متغیرها و شاخصعمل 

 هاي بهداشتي درصد اعالم شده که داليل آن کارآيي سیستم شبکه  133حدود  شاخص دسترسي جمعیت به خدمات بهداشتي درماني

 درماني و گسترش آن در اقصي نقاط کشور است .

  و به  1010سال در سال 74و به  1013سال در سال  5/72به  1034سال در سال  4/73شاخص امید به زندگي در بدو تولد از

ترين علل افزايش امید به زندگي در رسیده است. مهم1016در سال  7557و  1015در سال  7556، 1014سال در سال 7555

، افزايش سطح سواد و ايجاد ، افزايش دسترسي مردم به خدمات بهداشتيلهاي اخیر کاهش مرگ و میر کودکان زير پنج ساسال

 باشد. تسهیالت در مناطق روستايي مي

 پايگاه در  2327، به 34پايگاه در ابتداي سال  1361از  درصدي 73 ها با رشددر جهت ساماندهي شبکه اورژانس کشور تعداد کل پايگاه

درصد را نسبت به سال قبل نشان  155واحد بوده که رشدي معادل 2314بالغ بر  1012ل رسیده است. اين تعداد در سا 1013سال 

بالغ شده  1015و  1014،  1010باب در سالهاي   2256و  2172،  2121درصدي به  053و   254، 150ها با رشد دهد. تعداد کل پايگاهمي

درصد به  1و   0باب بوده که با رشد   1242و  735ترتیب برابر با  به 1013اي در سال ها به تفکیک شهري و جادهاست. تعداد پايگاه

 257و  -353رسیده است. اين تعداد با رشد   12باب در سال  1272و  322درصد به  154و  156و با رشد   11واحد در سال  1254و  331

درصد به  055و  454و با رشد   1014در سال  باب 1006و  306درصد به  250و  157، با رشد   10باب در سال  1036و  315درصد به 
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واحد رسیده است. قابل ذکر است،  1437و  101به تعداد  1016درصد در سال  755و  656و با رشد   1015باب در سال  1030و  370

 ه است.در خدمت ناوگان اورژانس زمیني کشور بود 1016دستگاه در سال  053و  تعداد  1015موتورالنس در سال  202تعداد 

  17دقیقه، در شهر تهران  13دقیقه، در شهرهاي بزرگ  3در شهرهاي کوچک  1016زمان رسیدن آمبوالنس بر بالین بیماران در سال 

 دقیقه است.14اي دقیقه و در مراکز جاده

 رسیده است. 1031 دستگاه در سال 2126به  1034دستگاه در سال  1303برابري از  3/2اورژانس با رشد  115هاي تعداد آمبوالنس

 253افزايش داشته است. همچنین اين تعداد با رشد  1013دستگاه در سال  0331به  1031درصدي نسبت به سال  0اين تعداد با رشد 

 0733به   1010درصدي نسبت به سال  054و همچنین با رشد  1010دستگاه در سال  0314به   1013درصدي نسبت به سال 

دستگاه بوده که  4773 تعداد آمبوالنس 1016و در سال   4703 تعداد آمبوالنس 1015ده است. در سال رسی 1014دستگاه در سال 

 درصد رشد دارد. 1و  27نسبت به سال قبل به ترتیب  

  وري و بوده است که حاکي از وضعیت بهینه بهره 1016درصد در سال  72507میانگین ضريب اشغال تخت بستري در کشور در حدود

 7553هاي دولتي براساس اعالم وزارت بهداشت هاي بستري کشور مي باشد. قابل ذکر است ضريب اشغال تختده از ظرفیت تختاستفا

 درصد بوده است. 

 و با رشد يک  1015واحد در سال  171درصدي به  4واحد که با رشد  104بالغ بر  1014هاي فعال کل کشور در سال تعداد بیمارستان

به ترتیب   1016و  1015هاي دانشگاهي در سال هاي افزايش داشته است. ضمنا تعداد بیمارستان 1016ب در سال با 131درصدي به 

 درصد کل واحدها( بوده است.  62واحد)  614و   637

  به 1016درصدي در سال  2تخت اعالم شده که با رشد حدود  127146بالغ بر  1015تعداد تخت بستري فعال در کل کشور در سال 

 درصد( دانشگاهي است. 63تخت فعال )  33317و   37401تخت فعال افزايش داشته است. ضمنا از اين تعداد به ترتیب   121634

  بوده است. 0533در هزار نفر و نسبت تعداد پرسنل به تخت بستري  156نسبت تخت بستري به جمعیت  1016در سال   

 

 P.P.Pخصوصی  -عملکرد در حوزه مشارکت دولتی

  واگذاري مراکز تشخیص و درمان سرطان به روشBOT با تعرفه دولتي 

  میلیارد ريال( 2333گذاري غیردولتي )متوسط در هر قطب قطب سرطان با سرمايه 3ايجاد 

  واگذاري زنجیره آزمايشاهي بصورتBOT با تعرفه دولتي 

  مرکز تصويربرداري بصورت  31ايجادBOT  دستگاه  23اسکن، تييدستگاه س 50با تعرفه دولتي شاملMRI ،16 دستگاه آنژيوگرافي 

  هاي قم و قزوين بصورت تخت در استان 1333بیمارستان ظرفیت  2عقد قراردادBOO 

  رساني به نفر از طريق خريد خدمت براي خدمت 11533پايگاه سالمت با کارگیري  4233مرکز سالمت جامعه و  2133واگذاري مديريت

 نشین شهرهات حاشیهمیلیون جمعی 11بیش از 

 تخت 1021بیمارستان با ظرفیت  13نامه با بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام براي تکمیل عقد تفاهم 

 بیمارستان 1نامه با بنیاد مستضعفان براي تکمیل عقد تفاهم 

 گذاران خارجيتخت بیمارستاني با سرمايه 10333نامه براي تفاهم 16آوري فراهم 

 ذاري خدمات ممیزي بهداشت مراکز تامین و توزيع مواد غذايي به دفاتر سالمتواگ 

 هاي سالمتافزايش مشارکت و ساماندهي بخش خیريه در ايجاد زيرساخت 

  میلیارد ريال از طريق مشارکت خیرين در موارد زير: 6333جذب و ساماندهي بیش از 

  خانه بهداشت 62داشتي درماني، باب مراکز به 154تخت بیمارستاني سرطاني،  563احداث 

  دانشگاه کشور 23تخت جديد در  5333تخت فرسوده و ساخت  012بازسازي و نوسازي 
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  همراه سراي بیمار 00کلینیک ويژه،  67کلینیک جامع،  11خوابگاه دانشجويي،   13مرکز اهداي خون، 6احداث 

  میلیارد ريال 2073مبلغ هاي مختلف سالمت به ملک اهدايي از خیرين براي پروژه 146جذب 

  میلیارد ريال 423هاي مختلف به مبلغ مجموعه پزشکي اهدايي در پروژه 226جذب 

 1015سمن در سال  30به  1012سمن در سال  45هاي حوزه سالمت از افزايش تعداد سمن 

 در حوزه خیرين سالمت هاي مردميرساني درخصوص کمکاندازي سامانه ياران سالمت )ياس( با هدف شناسايي و اطالعراه 

 های زیر با مکانیزم مشارکتهای عمومی و خصوصی به مرحله اجرا درآمده است.ها و پروژهطرح 

 برداري و انتقال()ساخت، تجهیز و بهره BOTگذاران به روش قطب مراکز جامع سرطان به سرمايه 15قطب از  5واگذاري  -الف

 های هدفدانشگاه قطب ردیف
 تعداد تیپ

 گذارسرمایه
حجم ریالی 

 9 2 گذاریسرمایه

 132/123/1 تبسم مینا 1 2 مازنداران، سمنان و شاهرود ساري 1

 353/075/2 ره جويان سالمت اصفهان 1 0 اصفهان اصفهان 2

 611/410/1 گروه توسعه اقتصادي ملل )امید توس( 1 1 البرز البرز 0

 413/114/1 برکت 1 - بهشتيشهید  تهران )دانشگاه شهید بهشتي( 4

 413/114/1 برکت 1 - اهواز اهواز 5

 7103551  5 6 جمع

 
 برداري()ساخت، تجهیز و بهره BOOگروه کشوري به روش  6تخت ديالیز در قالب  2163واگذاري  -ب

 گروه ردیف
 تعداد

 های هدفدانشگاه
 گذارسرمایه تعداد تخت

گذاری حجم سرمایه

 )میلیون ریال(

 2271171 گروه خدمات درماني سالم 133 14 13و  1 1

 1214032 مديريت تجهیزات پزشکي 524 4 0 2

 2143040 آرين پايا طب 127 14 5و  4 0

 1225161 بازرگاني اسپید شاهد 521 6 1 4

 6351365 - 2163 03 6 جمع

 
 BOTها به روش واگذاري بخشي از مراکز تصويربرداري بیمارستانها و مراکز درماني تابعه دانشگاه -ج

 های هدفدانشگاه ردیف
 نوع تجهیزات

 گذاریحجم ریالی سرمایه گذارسرمایه
CT CRI ANJIO 

 2733333 تبسم مپنا 16 23 52 دانشگاه 01 1

   33 جمع

 
 آزمايشگاهي دانشگاه البرزواگذاري زنجیره  -د

 گذاری )میلیون ریال(حجم ریالی سرمایه سرمایه گذار دانشگاه

 133333 کاني کاسپین البرز
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 با مکانیزم تهاتر امالک EPCساخت بیمارستانها به روش  -ه
 پیمانکار )مجری( محل اجرا تختهای بیمارستان ظرفیت دانشگاه ردیف

 رازيبیمارستان پوست  177 تهران 1

قرارگاه سازندگي خاتم 
 االنبیاء

 بیمارستان فارابي 232 تهران 2

 بیمارستان شهداي عشاير 533 لرستان )خرم آباد( 0

 بیمارستان شهداي تجريش 571 تهران 4

 تبريز 1333 تبريز 5

   2453 جمع

 
 9-2- اقدامات انجام شده در سنوات اخیر 

 9916تا پایان سال  ای از طرح تحول سالمت گزارش خالصه

  میلیون  04درصد براي شهرنشینان و حمايت مالي از  13درصد براي روستايیان و  5درصد به  07کاهش سهم مردم از هزينه بستري از

 بیمار بستري

 درصد 43درصد به حدود  56سرپايي( از  -خصوصي، بستري -کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم در مجموع بازار سالمت )دولتي 

  هاي موجود جديداالحداث اي براي بیمارستانقلم تجهیزات پزشکي سرمايه 74333تامین 

  هاي دولتيشهر کمتر توسعه يافته و محروم و تمام وقت شدن همگي آنان در بیمارستان 207تخصص در پزشک متخصص و فوق 0034حضور 

  شهر براي درمان  105بیمارستان اصلي کشور در  275تخصص( در  17نفر پزشک متخصص مقیم در هر شب در  363) 6653حضور

 بیماران اورژانس

  شهر کشور با نرخ ارزان دولتي به  035کلینیک ويژه در  653تخصص در متخصص و فوق 14057میلیون بار ويزيت توسط  153انجام

 عالیت اين پزشکانمطب براي ف 6443کلینیک تخصصي جديد شامل پلي 253منظور دسترسي اقشار محروم همراه با ساخت 

 ها هزار مصدوم و بیمار بدحال به بیمارستان20پايگاه اورژانس هوايي و انتقال  00اندازي راه 

 هاي اجراي طرح تحول از جمله باز هاي بیمارستاني در سالبازسازي فضاي فیزيکي بیمارستاني و شبکه بهداشتي درماني و نوسازي تخت

 تخت بیمارستاني 45333بستري و نوسازي میلیون متر مربع فضاهاي  256سازي 

  ها در طي اجراي طرح تحولمصدوم و بیمار به بیمارستان 11333پايگاه اورژانس هوايي وانتقال  04راه اندازي 

  تخت روانپزشکي در بیمارستان هاي عمومي در  1033تخت مراقبت ويژه نوزادان، اطفال و بزرگساالن، افزايش و توسعه  1714راه اندازي

 طي اجراي طرح تحول

 تخت جديد االحداث در طي اجراي طرح تحول نظام سالمت 25333اندازي تعداد راه 

  ايجاد نظام تأيید اصالت دارو براي مبارزه با داروهاي قاچاق و در ادامه پیگیري در شمول قرار دادن تجهیزات پزشکي، مکمل ها و مواد

 غذايي براي کنترل  اصالت فراورده هاي سالمت

  درصد در سال  63اجراي برنامه حمايت از تولید داخل دارو و تجهیزات پزشکي به نحوي که سهم داروهاي تولید داخل از کل بازار دارو از

 ارتقا يافته است. 1016درصد در سال  73به  1012

  تدوين و ابالغ کتاب جديد ارزش هاي نسبي خدمات سالمت و اجراي اصالحات در حوزه آموزش پزشکي 

 جراي آزمايشي برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندرانا 

  میلیون نفرحاشیه نشین که پیش از اين از هیچ خدمت بهداشتي برخوردار نبودند  13راه اندازي مراکز جامع سالمت براي حدود 

 ي بهداشتي اولیه هاتدوين طرح بازسازي و نوسازي نظام شبکه بهداشت و درمان کشور با رويکرد تقويت مراقبت 

 هاي علوم پزشکي با هاي آموزشي رشتههاي علوم پزشکي در راستاي تطبیق برنامههاي ارزيابي کوريکولوم آموزشي رشتهتدوين شاخص

 مفاهیم ارتقاي سالمت
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 مرکز در دست اجرا. 6333مرکز بهداشتي و تعداد  0333اندازي تعداد احداث و راه 

 کشور در سطح 0 در سرطان درمان و زودرس تشخیص جامع شبکه ايجاد با سرطاني بیماران به ويژه توجه  

  سرپايي درماني شیمي مرکز 52 و غربالگري مرکز 101 سرپايي، درماني خدمات و غربالگري تشخیصي، خدمات:  1 سطح

 تخصصي مرکز 07 در درماني شیمي و جراحي...(/ و راديوتراپي( ) سرپايي -بستري و درماني -تشخیصي) تخصصي خدمات: 2 سطح

 کشوري قطب 14 در سرطان درماني تشخیصي تخصصي فوق پیشرفته ارائه خدمات: 0 سطح

 (1434بندي خدمات، مراکز تشخیصي درماني و تجهیزات پزشکي در قالب )سند ملي درمان تدوين سند سطح 

  ستان دولتي(بیمار 573مديريت منابع و اطالعات در نظام سالمت )تکمیل اطالعات الکترونیک در 

 

 دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی

  و نیمه اول سال  11قلم در سال  053رفع کمبودهاي دارويي و وسايل پزشکي مورد نیاز بیماران، کاهش کمبودهاي دارويي از میانگین

 (16لغايت  10هاي استقرار دولت يازدهم )قلم در سال 03به حداکثر  12

  و وسايل پزشکي وارداتي به میزان حداقل  %25وارداتي: قیمت داروهاي وارداتي به میزان حداقل کنترل قیمت داروها و وسايل پزشکي

 کاهش يافته است 05%

  ًمیلیون دالر کاهش يافته است 533کاهش میزان واردات دارو: میزان واردات دارو در دولت يازدهم نسبت به دوره مشابه قبلي حدودا 

 به حداقل  11در سال  %63بازار دارويي: سهم داروهاي تولید داخل از کل بازار دارويي از حدوداً  افزايش سهم داروهاي تولید داخل در

 افزايش داشته است 16در سال  73%

 توسعه صادرات دارو و وسايل پزشکي: میزان صادرات دارو در دولت يازدهم نسبت به دوره قبل به میزان حدودا دو برابر افزايش يافته است. 

 موارد در  %43و سايل پزشکي بیمارستاني: کاهش ارجاع بیماران و همراهان بیمار براي تامین دارو و وسايل پزشکي از حدوداً  تامین دارو

 16موارد در سال  %0به کمتر از  11سال 

 هاي مکمل، آرايشي و بهداشتي و اجراي سامانه رهگیري، رديابي و کنترل اصالت کاالهاي سالمت: در حال حاضر تمامي داروها، فرآورده

هاي خوراکي و آشامیدني: در بندي فرآوردهاي روي بستهگذاري چراغ راهنماي تغذيهاند اجراي برچسبغذايي وارداتي مشمول طرح شده

 اند. هاي غذايي کشور مشمول طرح شدهفرآورده %13 حالي حاضر پیش از

 هاي هاي سالمت محور در حوزه نظارت بر غذا: کاهش اسیدهاي چرب ترانس و اشباع، کاهش میزان قند و نمک در فرآوردهاجراي برنامه

کشورهاي الگوي جهاني در اين  هاي غیرواگیر در کشور، ايران بعنوان يکي ازغذايي به منظور دستیابي به اهداف سند کنترل بیماري

 زمینه شناخته شده است.

 ها و کاالهاي سالمت، صدور مجوز واردات و ترخیص هاي ثبت شرکتهاي فناوري اطالعات براي اجراي فرآيندهاستفاده از زيرساخت

و ارتباط با سازمان توسعه  سالمتکاالهاي سالمت در سازمان غذا و دارو: در حال حاضر ثبت، صدور مجوز واردات و ترخیص کاالهاي

 شود.تجارت و گمرکات کشور بصورت بر خط و مکانیزه انجام مي

 هاي القايي و افزايش بار مالي سازمانهاي بیمه و هزينه از جیب مردم: بازار دارويي کنترل بازار دارويي کشور به منظور جلوگیري از هزينه

افزايش  16میلیارد تومان( در سال  13333میلیارد دالر ) 4505به  1011ومان( در سال میلیارد ت 5033میلیارد دالر ) 4.1کشور از میزان 

 يافته است.

 12در سال  %45العالج و خاص از میانگین العالج و خاص: میزان پرداخت از جیب بیماران صعبحفاظت مالي و حمايت از بیماران صعب 

سال، نه تنها  4هاي يارانه دارو و کاهش قیمت دارو، طي که اعتبار رديفکاهش يافته است. اين در حالي است  16در سال  %11به 

میلیارد تومان در سال آخر دولت يازدهم  2133میلیارد تومان در سال آخر دولت دهم به  2423افزايشي نداشته بلکه قدر مطلق آن از جمعاً 

 کاهش يافته است.



 کل کشور 9911های اجرایی بودجه سال مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاه  972

 

 1016سال 1015سال  1014سال  1010سال  1012سال  1011سال  1013سال  واحد متعارف عنوان متغیر / شاخص

متوسط زمان حضور متصديان اورژانس 
 بر سر بالین بیمار از زمان تماس

 هادر جاده

 14 14 14 14 14 15 دقیقه

 
14 

میزان پوشش خدمات اورژانس در آزاد 
 راهها، راههاي اصلي، فرعي و روستايي

 75 73 67 67 57 53 درصد
 
75 

 156 156 156 1552 1543 1544 1555 نفر 1333در  تخت بستري فعال به جمعیتنسبت 

 7255 7455 75 74 6156 6155 73 درصد ضريب اشغال تخت فعال

 253 257 253 253 256 256 253 روز متوسط اقامت بستري در بیمارستان

 42 0156 0455 00 0257 0256 00 میلیارد عدد کل دارو تولید داخل

 131 171 104 124 133 314 324 تعداد هاي فعال کشوربیمارستان

 7557 7556 7555 74 70 70 72 سال امید به زندگي در بدو تولد

 دسترسي جمعیت به
 خدمات بهداشتي درماني

 133 133 133 133 133 133 درصد
133 

 
 9-9- ای های منطقهارایه روندها، تحوالت و شاخص 

تحلیل ي و منده نايي بهراسالمت )توسواد   دم ازرـت . مـساز ادـنام ـتحقق چشدر نمند اتوو سالم اي جامعه  1434ل سادر ان يراسالمي ري اجمهو

ده، بوردار برخود( خواز قبت امرو سالمت ي فرصتهارد مودر گاهانه ب آنتخاا ي ورـمیم گیـتصر وـه منظـبز اـنیرد سالمت موت خدمات و طالعاا

 وه ـجامع، یطـتر محـبسي در رـش بشـنداوين ـني هاوردتاـسدز ـنیو ي ـنايرـ االمي ـسي اهازهمواز آبرگرفته  المـدگي سـنزه یوـت شـعايرا ـب

ي اـههحفاظت کننداز باالترين سطح  هـن جامعـيدر اتند. ـه هسـجاالمت موـسي اـههتهديد کننداز سالم با کمترين سطح خطر ناشي ي هاادهخانو

  . د داردجووجتماعي ا رمايهـساز وبي ـطح مطلـسو المت ـي سـفرهنگو دي اـقتص، ااعيـجتما

دم از مري منده به بهري، پیشگیرو سالمت ي تقاي ارهاديکرروبه  تـلوياوبا ،  1434ل ساان در يراسالمي ري اسالمت جمهوم نظادر اين راستا 

لت ادـعم اـين نظم دارد. در اهتماي امسیر سالمت معنو درحرکت و جتماعي اتوجه به سالمت ، يـنو روامي ـالمت جسـسراي اـکي قبتهاامر

ده و صل نخست بواي احرفهق خالل و اصواعايت کامل ربا و توجه به گروه هاي آسیب پذير( تحقق سالمت ، يع منابعزتو، تامین )دره ـه جانبـهم

شت. داهند اخو کتراـالي مشـامین مـت، در ختداپرن اتوس ساابر د و هند بوامند خوهسالمت بهري قبتهاامرد از خوز نیاس ساا رـباد رـفاتمامي 

و با ميکند ذ تخادم اقعي سالمت مري واهازپاسخگويي به نیااي بر راا ـمیم هـهد معتبر مناسب ترين تصاشوده از ستفاابا ده و بوق خالم ين نظاا

ام به نحوي است که ضمن تامین منابع پايدار براي يي، اعتماد کامل مردم را به خود جلب کرده است. تولیت اين نظپاسخگوـئولیت پذيري و مس

ها( را دم(، نهاد ها و سازمان ها )تحقق رويکرد سالمت در همه سیاستکت مررنساني )مشاا ياـت هـه ظرفیـکلیي از کثرادـحي دـمنهبهرسالمت، 

 محقق کرده و به ارايه خدمات تا حدي متعالي سامان داده است.

رويکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با هدفگذاري دستیابي به باالترين میزان شاخص توسعه انساني به ارتقاء ابعاد  در سند چشم انداز با تبیین

هاي سالمت و رفاه اجتماعي تاکید شده است. در اين راستا با توجه به تاکید سند چشم انداز بر شاخص توسعه انساني و در نظر مختلف شاخص

هاي پیامدي بخش سالمت قابل ارائه ص مزبور با توجه به نقش شاخص امید به زندگي در آن به عنوان يکي از شاخصگرفتن اين موضوع که شاخ

کشور منتخب در منطقه( پنج کشور که از نظر  25است، براي تعیین وضعیت مطلوب بخش با بررسي کشورهاي هدفگذاري شده در سند چشم انداز )

باشد، با توجه به اول تا چهارم هستند و همچنین کشور ترکیه که رتبه هشتم منطقه از نظر اين شاخص ميهاي شاخص توسعه انساني حايز رتبه

هاي مرتبط با سالمتي کشورهاي مزبور به عنوان مالک مقايسه و بررسي اي در نظر گرفته شدند و ساير شاخصهاي جمعیتي و منطقهمشابهت
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ها با وضع مطلوب که همان دستیابي به سطح اول منطقه هدفگذاري شده، ین شکاف شاخصوضعیت بخش، در صورت ادامه وضع موجود و تعی

، کشور  00و رتبه جهاني  356/3درنظر گرفته شده است. کشورهاي مورد اشاره در اين مقايسه عبارت است از: کشور قطر با شاخص توسعه انساني 

، کشور  42و رتبه جهاني  343/3شور امارات متحده عربي با شاخص توسعه انساني ، ک 03و رتبه جهاني 347/3عربستان با شاخص توسعه انساني 

باشد. قابل ذکر است، مي 71و رتبه جهاني  767/3و  کشور ترکیه با شاخص توسعه انساني  47و رتبه جهاني  324/3بحرين با شاخص توسعه انساني 

 است. 61اني و رتبه جه 774/3عدد  2315شاخص توسعه انساني ايران در سال 

 

 1- های اجراییها و برنامهسیاست 

 1-9- ها سیاست 

  بهبود نظام مديريتي و مالي بخش درمان از طريق جايگزيني ارايه مستقیم خدمات توسط واحدهاي درماني دولتي با نظام خريد خدمت از

 بخش خصوصي

 ادامه اجراي طرح تحول سالمت در حوزه درمان 

 اههاي کاربردي و تخصصي راه اندازي و تجهیز آزمايشگ 

  اجراي خريد راهبردي خدمات سالمت با تاکید بر پرداخت مبتني بر عملکرد 

 گذاري و نظارت کارآمد بر مصرف دارو و با هدف حمايت از تولید داخليساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي، سیاست 

 هاي بنیادي و اهداءکنندگاننويسي سلولذيرهارتقاي کمي و کیفي خون و فرآورده هاي آن و خدمات مراکز پ 

  تشکیل مرکز ملي اعتبار بخشي و نظارت، پايش و ارزيابي عملکرد نظام سالمت به منظور انجام امور اجرايي اعتبار بخشي و نظارت بر

 هاي اجرايي و قوانین اجراي سیاست

  بندي خدمات سالمت و دستیابي به اهداف تعیین شده در نظام سطحافزايش تعداد تختهاي بیمارستاني و بهبود شاخص تخت به ازاي جمعیت 

 هاي اطالعاتي مراکز سالمتاستقرار کامل سامانه پرونده الکترونیکي سالمت ايرانیان و سامانه 

 اندازي سامانه يکپارچه حسابهاي ملي سالمت و تهیه گزارش هاي مرتبط را به تفکیک استانراه 

  خارجي مقیم ايران با دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت بهداشتبیمه نمودن کلیه اتباع 

 توسعه گردشگري سالمت از طريق حمايت سیستم بانکي 

  ايجاد ساختار تنظیم کننده مقررات و سیاستگذاري واحد با تقويت دبیرخانه شوراي عالي بیمه سالمت در وزارت بهداشت 

  رويکرد پوشش همگاني کلیه آحاد جامعه بنحوي که در پايان برنامه آحاد جامعه از  اي کشور بابرنامه اصالح ساختار  و خدمات بیمه

 پوشش بیمه پايه مناسب و يکسان برخوردار باشند.

 اصالح نظام پرداخت به ارايه کنندگان خدمات 

  7آموزش پزشکي براساس بند تجمیع منابع مالي  و ساختار بیمه هاي درمان پايه در ارائه خدمات  با محوريت وزارت  بهداشت درمان و 

 هاي کلي سالمتسیاست

 توسعه مراکز جامع ارايه خدمات طب سنتي 

 هاي طبیعي و گیاهان دارويياعتبار بخشي، استاندارد سازي و نظارت بر مراکز ارايه فراورده 

 هاي پودماني و  منجر به گواهینامه و درسنامه طب سنتي براي دوره هاي بازآموزيتوسعه آموزش 

 ود نظام مديريت، نیروي انساني و برقراري نظام پايش و ارزشیابي کارآمدبهب 

 توسعه فضاهاي فیزيکي مبتني بر سطح بندي خدمات و استانداردهاي مصوب با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتي 

 هاي انساني در بخش دولتي و خصوصيتوسعه خط تولید واکسن 
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 سما در بخش دولتي و خصوصيهاي مشتق از پالتوسعه خط تولید فراورده 

 خصوصي( -توسعه بیمارستانهاي مشارکتي )دولتي 

 هاي اورژانس براساس طرح اندازي مراکز بهداشتي درماني و پايگاهبیمارستاني و راهتوسعه جامع خدمات اورژانس بیمارستاني و پیش

 گسترش شبکه

 گذاري دارواصالح نظام قیمت 

 ايهاي سالمت از طريق نظام بیمهها در حمايتمندي يارانههدفمند کردن استفاده از منابع هدف 

 نشین شهرهاهاي بهداشت و درمان در مناطق حاشیهتوسعه شبکه 

 هاي تولید داروهاي گیاهي و طبیعي با توجه و بهبود کمي و کیفي تولید دارو و مواد بیولوژيک و توجه به مزيت نسبي کشور در زمینه

 گیري صادراتيهدف

 گیري از نظام مناسب خريد خدمت، به منظور افزايش کارآيي و بهبود واگذاري ارائه خدمات سالمت به بخش غیردولتي با بهره تاکید بر

 مستمر کیفیت خدمات

 ،هاي بخش سالمت و تامین منابع مالي مشارکت عادالنه مردم در تامین هزينهعادالنه ساختن دريافت خدمات سالمت براي آحاد جامعه

 هاي اولیه بهداشتيز براي مراقبتمورد نیا

 تداوم اجراي طرح پزشک خانواده در قالب نظام ارجاع 

 

 1-2- های اجراییبرنامه 

 تدوين برنامه سنجش دانش و مهارت مديران رده هاي مختلف نظام سالمت 

 نظام انگیزشي جبران خدمت(وري نیروي انساني نظام سالمت )جذب، ارتقاي دانش و مهارت و ايجاد تدوين برنامه ارتقاي بهره 

 تدوين برنامه آمايش نیروي انساني متخصص 

 تدوين برنامه بازسازي، نوسازي و مقاوم سازي فضاهاي فیزيکي فرسوده 

 دهنده خدمات سالمتتدوين استانداردسازي فرآيندها و اجراي استانداردهاي ساختار و فضاي فیزيکي تمامي مراکز ارايه 

 پايش، نظارت و ارزشیابي سالمت  ايجاد نظام 

 ها بازنگري سطح بندي خدمات در کشور با رويکرد واگذاري اختیارات به استان 

 آمايش سرزمین و ايجاد زنجیره تشخیص و درمان سرطان با مشارکت بخش غیردولتي 

 ساماندهي زنجیره آزمايشگاهي و تصويربرداري با مشارکت بخش غیر دولتي 

 هاي بیمارستاني در قالب نظام سطح بنديختتوسعه ت 

  تدوين و استفاده از راهنماهاي طبابت بالیني در نظام ارايه خدمات سالمت 

 کننده به آنها با هاي رسیدگياستقرار نظام جامع و يکپارچه ثبت خطاها، تخلفات و شکايات پزشکي و همچنین هماهنگسازي نظام

 مرجعیت سازمان نظام پزشکي

  پرونده الکترونیک سالمت و نظام جامع مديريت اطالعات سالمتاستقرار 

 مديريت تامین تجهیزات پزشکي با اولويت حمايت از تولیدات داخلي استاندارد 

 هاي دارو و تجهیزات پزشکيتدوين برنامه کمي براي کاهش مصرف و هزينه 

 تعیین مشوق هايي جهت تولید و صادرات بخش دارو و تجهیزات 

 ه ايجاد شبکه هوشمند رديابي زنجیره تأمین و مصرف داروتدوين برنام 

 ايجاد سامانه نسخه الکترونیک 
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 ها، بطور مثال، از بازنگري در نظام پرداخت FFS پرداخت در ازاء خدمت( به( DRG و ايجاد ضابطه و )گروههاي تشخیصي وابسته(

 برقراري عدالت در جبران خدمات جامعه پزشکي. 

  اي بويژه در گروههايي که با بقیه تناسب ندارند از جمله قلبي زشهاي نسبي خدمات به منظور ايجاد عدالت بین رشتهبازنگري در کتاب ار

 هاي نسبي خدمات قبل از بازنگري .عروقي، بیهوشي، پرتونگاري و ... و ارجح تر از آن بازگشت به ارزش

  هیزات پزشکي مصرفي که بدون رعايت عدالت و بطور يکسان براي همه هاي ناشي از بارمالي تجبازنگري در عملکرد مربوط به هزينه

 ها و اقشار تحت بیمه تقريبا بصورت رايگان انجام مي شود.گروه

 کرد منابع و انجام آزمون وسع به منظور اختصاص و حمايت از اقشار مورد نیاز حمايت و رفع ها در قبال هزينهمسولیت پذيرشدن بیمه

 ها.همپوشاني

 ه تعريف بسته خدمات بیمه پايه براي کلیه اقشاري که به صورت رايگان تحت پوشش بیمه پايه سالمت هستند و ارائه خدمات به آنها اراي

 منحصراً از طريق نظام ارجاع و پزشک خانواده به منظور رعايت عدالت در سالمت و پايداري منابع.

  ،بازنگري از طريق آزمون وسع در میزان مشارکت اقشار مختلف جامعه  درحق بازنگري در وضعیت منابع پايدار بخش و از همه مهمتر

 سرانه بیمه سالمت.

 هزار نفربراي روستائیان، عشاير و شهرهاي زير بیست 0و  2هاي نظام ارجاع در سطح تکمیل حلقه 

 غ راهنماي بالیني استفاده آنانمحدود نمودن ايجاد تعهدات جديد در بستة خدمتي بیمه ها به تأمین بار مالي و تدوين و ابال 

 گرهاي بیمههاي اضافي در بین سازمانشدگان و حذف دفترچهرفع همپوشاني بیمه 

 که با افزايش هزينه خدمات فرانشیز کاهش پیدا کندتعريف فرانشیز متغیر براي خدمات درماني،تشخیصي و دارو به نحوي 

  بازنگري کارشناسانه کتاب ارزش نسبي سالمت توسط کمیته منتخب شوراي عالي بیمه سالمت 

 

 های جمعیتیاجرای سیاست

 هاي جمعیتي کشورتوجه به زايمان طبیعي و درمان ناباروري در راستاي اجراي سیاست 

  مرکز درمان ناباروري موجود 24توسعه و تجهیز 

  ي رايگان در سراسر کشورزايمان طبیعمیلیون  2بیش از انجام 

  درصد 757کاهش سزارين بار اول به میزان 

  1333ساخت ( واحد اختصاصي زايمانLDR در )بیمارستان 066 

  هاي نابارورهاي درمان ناباروري با تعرفه دولتي براي زوجدرصدي هزينه 35پوشش 

  استان فاقد مرکز )ياسوج، زاهدان، بندرعباس، شهرکرد،  6ر مرکز جديد درمان ناباروري با تمرکز بر مناطق محروم به ويژه د 17ايجاد

 گلستان، لرستان(

 :کارکرد دارو، واکسن و تجهیزات پزشکي 

  و نیمه اول سال  11قلم در سال  053رفع کمبودهاي دارويي و وسايل پزشکي مورد نیاز بیماران، کاهش کمبودهاي دارويي از میانگین

 (16لغايت  10ستقرار دولت يازدهم )هاي اقلم در سال 03به حداکثر  12

  و وسايل پزشکي وارداتي به میزان حداقل  %25کنترل قیمت داروها و وسايل پزشکي وارداتي: قیمت داروهاي وارداتي به میزان حداقل

 کاهش يافته است 05%

 ًمیلیون دالر کاهش يافته است 533 کاهش میزان واردات دارو: میزان واردات دارو در دولت يازدهم نسبت به دوره مشابه قبلي حدودا 

  ًبه حداقل  11در سال  %63افزايش سهم داروهاي تولید داخل در بازار دارويي: سهم داروهاي تولید داخل از کل بازار دارويي از حدودا

 افزايش داشته است 16در سال  73%
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 موارد در  %43براي تامین دارو و وسايل پزشکي از حدوداً  تامین دارو و سايل پزشکي بیمارستاني: کاهش ارجاع بیماران و همراهان بیمار
 16موارد در سال  %0به کمتر از  11سال 

  حمايت از تولید داروها و وسايل پزشکي با فناوري باال در داخل کشور: در دولت يازدهم بطور میانگین ماهیانه حداقل دو داروي جديد در
 داخل کشور تولید و وارد بازار شده است

 هاي مکمل، آرايشي و بهداشتي و ي سامانه رهگیري، رديابي و کنترل اصالت کاالهاي سالمت: در حال حاضر تمامي داروها، فرآوردهاجرا
 د.انغذايي وارداتي مشمول طرح شده

 هاي فرآورده %13هاي خوراکي و آشامیدني: در حالي حاضر پیش از بندي فرآوردهاي روي بستهگذاري چراغ راهنماي تغذيهاجراي برچسب
 باشد. اند. ايران به عنوان يکي از کشورهاي پیشگام جهاني در اين عرصه مطرح ميغذايي کشور مشمول طرح شده

 هاي نظارت بر غذا: کاهش اسیدهاي چرب ترانس و اشباع، کاهش میزان قند و نمک در فرآورده هاي سالمت محور در حوزهاجراي برنامه
هاي غیرواگیر در کشور، ايران بعنوان يکي از کشورهاي الگوي جهاني در اين زمینه غذايي به منظور دستیابي به اهداف سند کنترل بیماري

 شناخته شده است.

 به بیش از سه برابر گذشته  16کاالهاي سالمت، میزان کشفیات کاالهاي تقلبي و قاچاق در سال  مبارزه قاطع با پديده تقلب و قاچاق
 افزايش يافته است.

 ها و کاالهاي سالمت، صدور صدور مجوز واردات و هاي ثبت شرکتهاي فناوري اطالعات براي اجراي فرآيندهاستفاده از زيرساخت
رو: در حال حاضر ثبت، صدور مجوز واردات و ترخیص کاالهاي سالمت و ارتباط با سازمان ترخیص کاالهاي سالمت در سازمان غذا و دا

 شود.توسعه تجارت و گمرکات کشور بصورت بر خط و مکانیزه انجام مي

 بازار دارويي هاي القايي و افزايش بار مالي سازمانهاي بیمه و هزينه از جیب مردم: کنترل بازار دارويي کشور به منظور جلوگیري از هزينه
میلیارد تومان(  13333میلیارد دالر ) 4505با افزايش جزئي تنها به  1011میلیارد تومان( در سال  5033میلیارد دالر ) 451کشور از میزان 

 افزايش يافته است.  16در سال 

 در نیمه اول  %45و خاص از میانگین العالج العالج و خاص: میزان پرداخت از جیب بیماران صعبحفاظت مالي و حمايت از بیماران صعب
 کاهش يافته است.  16در نیمه اول سال  %11به  12سال 

 

 5- اهداف کلی، اهداف کمی و راهبردها 

 واحد اهداف کلي بخش / فرابخش رديف

 وضع موجود
)پايان سال 

1010) 

پايان برنامه 
ششم 

(1433) 

 راهبردهاي دستیابي به هدف کلي

 کلی سالمت هایسیاست 99و  9، 2بند 

 
کاهش بار ناشي از بیماريهاي غیر واگیر 

 و عوامل خطر

درصد 
 DALYاز

76 7252 

ارتقاء حمايت هاي سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي بـا تمرکـز   
 بر محیط زندگي، کار و جامعه

 هاي غیرواگیرکاهش عوامل خطر بیماري
 توسعه رويکرد مديريت پیشگیري در همه امور

انــدکاران و ذينفعــان هــاي بــین بخشـي میــان دســت همکــاريتوسـعه  
 هاي مختلف جامعهبخش

 هاي پايشگذاري اطالعات نظامتوسعه به اشتراک
 تحکیم بنیان خانواده

هــاي اســالمي، معنــوي و اخالقــي  بمنظــور آفــزايش  تــرويج آمــوزش
 هاي عموميآگاهي

 ايراني-ترويج سبک زندگي اسالمي
 ارتقاء بهداشت روان جامعه

 توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي و رعايت سبک زندگي سالم
 حمايت از مشارکت سازمانهاي مردم نهاد در ارتقاي شاخصهاي سالمت

کاهش میزان آالينده هـاي آب، خـاک، هـوا بـه حـداقل اسـتانداردهاي       
 پذيرفته جهاني
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 واحد اهداف کلي بخش / فرابخش رديف

 وضع موجود
)پايان سال 

1010) 

پايان برنامه 
ششم 

(1433) 

 راهبردهاي دستیابي به هدف کلي

 های کلی سالمتسیاست 91بند 

 

با  مديريت بهینه منابع مالي در نظام سالمت
 پذير از طريق:اولويت گروههاي آسیب

 کاهش پرداخت از جیب مردم

کاهش درصد خانوارهاي مواجه با 
 هاي تاسف بار سالمتهزينه

 درصد
 درصد
 

42 
0530 
 

03 
1 

 

 تأمین منابع پايدار مالي در بخش سالمت
 افزايش سهم سالمت از درآمدهاي ناخالص ملي

 ها در بخش سالمتو فعالیتها سازي قانونمند درآمدها، هزينهشفاف

 بندي خدماتمديريت بهینه منابع با استفاده از نظام ارجاع و سطح

 کاهش تقاضاي القايي در خدمات سالمت

 های کلی سالمتسیاست 1بند 

 

پوشش فراگیر و دسترسي عادالنه به 
 خدمات با کیفیت درمان
 نیروي انساني به تخت

 تخت به هزار نفر جمعیت

 
 نسبت
 نسبت
 

2570 
1552 

0 
2 

بازنگري ،ارتقا و تعمیم استانداردهاي اعتبار بخشـي بـه کلیـه موسسـات     
 درماني تشخیصي کشور تا سطوح قابل قبول جهاني

هـاي نظـام سـالمت در     هاي غیردولتي به ايجاد زيرساختتشويق بخش
 ارائه خدمات

 ارائه خدمات  0و  2توسعه مراکز دسترسي سطح 
 خدمات پايه و تکمیلي سالمتتدوين و بازنگري بسته 

 ارتقاي خدمات حمايتي مراقبتي جانبازان

 ارتقاي خدمات حمايتي مراقبتي معلولین

 باز مهندسي فرآيند هاي اصلي نظام شبکه بهداشتي و درماني

 های کلی سالمتسیاست 5و  1بند 

 

خوداتکايي در زمینه طراحي و تولید مواد 
هاي دارويي، واکسن، و فرآورده

محصوالت زيستي،   تجهیزات و 
ملزومات پزشکي با اولويت محصوالت 

 دانش بنیان

 73 53 درصد

 ايجاد فضاي رقابتي در بازار دارو و تجهیزات پزشکي
حمايت همه جانبه در ايجـاد زيرسـاختهاي تولیـد دارو، واکسـن، فـراورده هـاي       

 بیولوژيک و تجهیزات پزشکي

 توزيع و عرضه داروتقويت نظام نظارت بر واردات تولید، 

 گسترش تجويز و مصرف منطقي دارو در کشور

 هاي داروييهاي مراقبتتوسعه فعالیت

هاي الکترونیک به ويژه درثبت و نظارت کاالهاي کارگیري زيرساختتوسعه و به
 هاسالمت و چرخه تامین و مصرف آن

بنـدي و  دهندگان خدمات به تجويز صرفاً بر اساس نظام سطحمحدودکردن ارايه
 راهنماهاي بالیني، طرح ژنريک و نظام دارويي ملي کشور

تقويت وتوسعه سیسـتم نظـارت وثبـت دارو، واکسـن و تجهیـزات پزشـکي بـه        
 سازي و عرضهمنظورتضمین کیفیت در سطح تولید، توزيع، ذخیره

 توسعه برندهاي ملي دارو، واکسن و تجهیزات پزشکي

پزشـکي کشـور بـراي ورود و رقابـت در     حمايت از صنايع دارويـي و تجهیـزات   
 اي و بین الملليبازارهاي منطقه

 سیاست گذاري و نظارت کارآمد بر تولید واردات و مصرف فرآورده هاي سالمت

 هاي دارويي و تجهیزات پزشکيکنترل قاچاق  فرآورده

 های کلی سالمتسیاست 99و  5، 1بند 

 

 ساماندهي طب سنتي از طريق:
دهنده خدمات بهداشت ارائههاي درصد خانه

 ي طب سنتيتأيید شده

تعداد مراکز ارايه فرآورده هاي طبیعي، سنتي 
 و گیاهان دارويي

درصد موسسات پزشکي بخش خصوصي 
 دهنده خدمات طب سنتيارائه

دهنده هاي دولتي ارائهتعداد بیمارستان
 خدمات طب سنتي

دهنده خدمات هاي دولتي ارائهتعداد کلینیک
 يطب سنت

 درصد
 تعداد
 درصد
 تعداد
 تعداد

3 
23 

3 

3 

23 

73 
533 

25 

13 

153 

 هاي طب سنتي در دانشگاههاي علوم پزشکي کشورايجاد رشته
 بررسي متون، مقررات و عوامل موثر در طب سنتي کشور
 ادغام نظام مند فعالیت طب سنتي در سیستم ارائه خدمات

 



 

 

 6-  اعتبارات بهداشت و درمانروند 

 9911تا  9912های جدول وضعیت اعتبارات حوزه بهداشت و درمان سال

 عنوان

 9911سال  9917سال  9916سال  9915سال  9911سال  9919سال  9912 سال

 الیحه ابالغ قانون الیحه عملکرد قانون عملکرد قانون عملکرد قانون عملکرد قانون عملکرد قانون

جمع کل 
ها و هزينه

 درآمدها

254،317،752 206،105،114 057،333،021 050،711،272 533،620،140 073،174،327 551،321،065 537،310،707 573،651،273 522,166,732 663،112،377 670،712،053 644،321،415 
 

614142047 

 جمع کل
 هاهزينه

171،633،333 145،615،721 203،613،413 231،423،163 256،343،116 237،434،651 234،062،314 254،401،513 012،333،713 256،037،732 001،355،645 040،355،127 024،363،756 
 

041662562 

طرح تحول 
 سالمت

25،533،333 25،533،333 43،333،333 40،133،333 43،333،333 06،731،333 43،333،333 43،333،333 43،333،333 17،033،333 07،333،333 07،333،333 07،333،333 
 

41333333 
 

هاي هزينه
 عمومي
 7جدول 

103،363،003 133،316،124 141،024،152 102،075،327 163،205،613 142،153،373 176،337،134 153،120،615 236،331،171 113،034،112 202،333،333 206،340،116 221،703،676 
 

231113333 

 ارزش
 ه جاريافزود

3 3 21،043،333 13،311،621 13،333،333 15،070،333 05،333،333 03،310،254 01،736،333 23،637،433 02،040،333 02،040،333 21،133،733 
 

00441103 
 

 5،154،730 6،616،425 2،544،145 3 2،021،433 004،722 4،357،163 123،333 5،112،333 2،206،333 2،715،333 276،362 1،773،333 متفرقه جاري
 

5161211 

تملک 
هاي دارايي

 سرمايه اي

10،117،353 11،511،025 3،531،106 5،612،554 11،031،413 0،712،531 11،431،023 1،354،511 1،306،147 5،144،333 5،366،423 13،556،536 7،111،454 
 

13131333 

ه ارزش افزود
تملک 

هاي دارايي
 ايسرمايه

3 3 7،162،633 5،306،336 1،333،333 1،333،333 15،333،333 10،310،333 23،333،333 6،463،333 23،333،333 11،262،333 10،430،433 
 

23011740 

ک متفرقه تمل
هاي دارايي

 ايسرمايه

402،733 151،413 1،414،722 1،063،364 4،011،333 133،333 2،331،153 1،043،433 1،243،333 412،113 1،221،233 1،200،123 360،744 12633513 

 

 



 

 
 

 7-برآورد سنجه های عملکرد، اعتبارات هزینه ای و بهای تمام شده برحسب برنامه اجرایی و فعالیت 

 .آن ها صفر شده است به اين دلیل است که اعتبارات بین دانشگاه هاي علوم پزشکي توزيع شده است 1013هايي که اعتبارات سال توضیح: برنامه و فعالیت 

 

 عنوان دستگاه اجرایی:
 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

شماره 

بندی طبقه

برنامه و 

 فعالیت

 عنوان برنامه/فعالیت
سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(هزینهاعتبارات 

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 
 خدمات بهداشتي و درماني

 125،453 115،435 170،113 147،032 11،333،232 13،333،256 3،133،223 7،503،410 بیمار برنامه ارايه خدمات درماني 1632331333

ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 
 خدمات بهداشتي و درماني

1632331331 
اجراي برنامه هاي آزمايشگاه 

 مرجع سالمت
 6،133 1،603 3،573 7،265 11 13 1 3 آزمايشگاه

ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 
 خدمات بهداشتي و درماني

1632331335 

ارتقاي کیفیت خدمات 
درماني ازطريق اصالح 

ساختارفرآيندهاي 
 مديريتي،بیمارستاني

 11،135 13،663 16،615 14،372 70 66 51 53 بیمارستان

ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 
 خدمات بهداشتي و درماني

1632331311 

تدوين واستقرارراهنماهاي 
بالیني، تعرفه گذاري،تدوين 

سالمت استاندارهاي خدمات 
 HTA و

 14،461 22،525 23،347 16،133 70 66 51 53 دانشگاه

ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 
 خدمات بهداشتي و درماني

1632331312 

تدوين واستقرارراهنماي 
بالیني وپروتکل هايي 

 بیمارستاني

 10،614 21،235 13،372 15،135 113 133 31 75 مورد

ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 
 خدمات بهداشتي و درماني

1632331310 
حمايت ازبرنامه 
 پدافندغیرعامل

 4،153 7،713 6،362 5،312 70 66 51 53 برنامه

ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 
 خدمات بهداشتي و درماني

1632331326 
طراحي واستقراربرنامه 
 پرداخت مبتني برعملکرد

 6،133 1،603 3،573 7،265 53 45 43 04 بیمارستان

ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 
 خدمات بهداشتي و درماني

1632331327 

طراحي،استقراروارزشیابي 
استاندارسازي وفراهم آوري 

داروهاي شیمي درماني 
 درمراکزدرماني

 مرکز
 درماني

53 51 66 70 45،347 50،135 51،753 03،065 

ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 
 خدمات بهداشتي و درماني

1632331323 
طرح جامع مراقبت هاي 
 درماني درسوء مصرف مواد

 مرکز
 درماني

01،111 46،233 52،333 57،233 04،374 41،174 46،260 21،731 

ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 
 خدمات بهداشتي و درماني

1632335333 
برنامه تامین دارودرخدمات 

 درماني
 417،033 653،333 573،533 431،113 03،353 23،350 24،167 21،147 قلم دارو

ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 
 خدمات بهداشتي و درماني

1632335313 
خريد واکسن،دارو،سموم 
بهداشتي،موادگندزا و 

 417،033 653،333 573،533 431،113 03،353 23،350 24،167 21،147 اقالم



 

 

 عنوان دستگاه اجرایی:
 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

شماره 

بندی طبقه

برنامه و 

 فعالیت

 عنوان برنامه/فعالیت
سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(هزینهاعتبارات 

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

ملزومات و تجهیزات مصرفي 
 پزشکي

مردم به ايجاد دسترسي عادالنه 

 خدمات بهداشتي و درماني
1632333333 

برنامه درمان مصدومین 

 اورژانس)غیرترافیکي(
 70،214 114،165 131،637 36،361 00،333 03،333 26،733 22،615 مصدوم

ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 

 خدمات بهداشتي و درماني
1632333331 

ارتقاي کمي وکیفي اورژانس 

ازطريق هاي بیمارستاني 

 اصالح فرآيند

 70،214 114،165 131،637 36،361 56 51 45 03 بیمارستان

العالج و درمان بیماران خاص و صعب

کمک به مجمع خیرين سالمت، 

زنجیره امید، بیمارستان محکم و 

موسسه محک وبیماري 

 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

 1،336،441 1،453،230 1،213،631 1،310،237 113،333 133،333 31،333 75،030 بیمار برنامه ارايه خدمات درماني 1632331333

العالج و درمان بیماران خاص و صعب

کمک به مجمع خیرين سالمت، 

زنجیره امید، بیمارستان محکم و 

موسسه محک وبیماري 

 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

1632331313 
پرداخت ديه بیماران 

 هموفیلي
 121،111 136،165 165،637 143،007 1،133 1،333 313 754 بیمار

العالج و درمان بیماران خاص و صعب

کمک به مجمع خیرين سالمت، 

زنجیره امید، بیمارستان محکم و 

موسسه محک وبیماري 

 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

1632331314 
حمايت ازبیماران مبتالبه 

 اپیدرمواليزس بلوزا
 6،143 13،333 3،133 7،503 11،333 13،333 3،133 7،503 بیمار

العالج و درمان بیماران خاص و صعب

کمک به مجمع خیرين سالمت، 

زنجیره امید، بیمارستان محکم و 

موسسه محک وبیماري 

 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

1632331315 
حمايت ازبیماران مبتالبه 

 سلیاک
 17،053 25،333 22،253 13،346 77،333 73،333 62،033 52،763 بیمار

العالج و درمان بیماران خاص و صعب
کمک به مجمع خیرين سالمت، 

1632331316 
حمايت ازبیماران نیازمندبه 

 پیوند
 114،712 233،565 241،730 211،413 05،030 02،166 23،623 24،243 بیمار



 

 
 

 

 عنوان دستگاه اجرایی:
 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

شماره 

بندی طبقه

برنامه و 

 فعالیت

 عنوان برنامه/فعالیت
سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(هزینهاعتبارات 

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

زنجیره امید، بیمارستان محکم و 
موسسه محک وبیماري 

 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

العالج و درمان بیماران خاص و صعب
کمک به مجمع خیرين سالمت، 
زنجیره امید، بیمارستان محکم و 

موسسه محک وبیماري 
 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

1632331300 

کمک به پرداخت 
فرانشیزهزينه هاي درماني 

موردنیازبیماران خاص 
 وصعب العالج

 200،111 007،351 211،130 254،335 31،313 70،725 65،615 55،576 بیمار

العالج و درمان بیماران خاص و صعب

کمک به مجمع خیرين سالمت، 

زنجیره امید، بیمارستان محکم و 

موسسه محک وبیماري 

 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

1632331304 
کمک به تامین هزينه هاي 

 تحمل ناپذيربیماران
 1،754 2،527 2،241 1،135 553 533 445 077 بیمار

العالج و درمان بیماران خاص و صعب

کمک به مجمع خیرين سالمت، 

زنجیره امید، بیمارستان محکم و 

موسسه محک وبیماري 

 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

1632331307 

کمک به درمان بیماران 

مبتالبه سرطان درقطب هاي 

 درماني سرطان کشور

 262،143 073،337 007،231 235،616 020،756 214،024 261،143 221،373 خدمت

العالج و درمان بیماران خاص و صعب

کمک به مجمع خیرين سالمت، 

زنجیره امید، بیمارستان محکم و 

موسسه محک وبیماري 

 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

1632331341 

کمک به مجمع خیرين 

سالمت،زنجیره 

امید،بیمارستان محکم 

 وموسسه محک

 151،623 203،333 234،733 170،031 4 4 4 0 مرکز

العالج و درمان بیماران خاص و صعب
کمک به مجمع خیرين سالمت، 
زنجیره امید، بیمارستان محکم و 

موسسه محک وبیماري 
 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

1632335333 
برنامه تامین دارودرخدمات 

 درماني
 452،567 652،114 533،031 411،530 4،133،333 0،333،333 0،032،333 2،364،554 قلم دارو

العالج و درمان بیماران خاص و صعب

کمک به مجمع خیرين سالمت، 
1632335315 

تامین دارو و ملزومات 

مصرفي بیماران مبتال به 
 15،047 22،114 11،631 16،673 03،533 05،333 01،153 26،034 اقالم



 

 

 عنوان دستگاه اجرایی:
 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

شماره 

بندی طبقه

برنامه و 

 فعالیت

 عنوان برنامه/فعالیت
سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(هزینهاعتبارات 

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

زنجیره امید، بیمارستان محکم و 

موسسه محک وبیماري 

 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

ديابت و عوارض قلبي و 

 عروقي

العالج و درمان بیماران خاص و صعب

کمک به مجمع خیرين سالمت، 

زنجیره امید، بیمارستان محکم و 

موسسه محک وبیماري 

 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

1632335316 

کمک به تامین اقالم و لوازم 

بیماران   مصرفي مورد نیاز

 ديالیزي

 171،066 246،125 211،760 136،101 5،533،333 5،333،333 4،453،333 0،761،153 اقالم

العالج و درمان بیماران خاص و صعب

کمک به مجمع خیرين سالمت، 

زنجیره امید، بیمارستان محکم و 

موسسه محک وبیماري 

 اپیدرمواليزيس بلوزا و سلیاک

1632335317 
اقالم و لوازم کمک به تامین 

 مورد نیاز بیماران خاص
 265،354 030،375 043،107 233،770 553،333 533،333 445،333 076،115 اقالم

شده، مواد کاهش نرخ داروهاي ساخته

اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و 

-کیسه خون و مواد مصرفي پزشکي 

 وجوه اداره شده

1632335333 
 در برنامه تامین دارو

 درمانيخدمات 
 16،333،333 16،333،333 14،243،333 12،361،233 275 253 220 133 قلم دارو

شده، مواد کاهش نرخ داروهاي ساخته

اولیه دارو، واکسن، شیرخشک، کیت و 

-کیسه خون و مواد مصرفي پزشکي 

 وجوه اداره شده

1632335331 

جبران مابه التفاوت قیمت 

دارو،واکسن،شیرخشک،کیت،

موادمصرفي  کیسه خون و

 پزشکي

 16،333،333 16،333،333 14،243،333 12،361،233 275 253 220 133 قلم دارو

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

انداري مراکز کمک به راه -پزشکي

 بهداشتي، درماني و آموزشي جديد

 1،102،132 2،733،333 2،430،333 2،305،041 1،133،333 1،333،333 313،333 750،303 بیمار برنامه ارايه خدمات درماني 1632331333

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

انداري مراکز کمک به راه -پزشکي

 بهداشتي، درماني و آموزشي جديد

1632331343 

کمک به راه اندازي تخت 

هاي دربیمارستان

 هاي جديددانشگاه

 2،102،132 2،733،333 2،430،333 2،305،041 1،133،333 1،333،333 313،333 750،303 بیمار

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
کمک به بیمارستانهاي  -پزشکي 

رواني ،مسمومیت هاي دارويي، 
 1،471،333 16،461،333 14،653،213 12،433،716 530،067 503،000 471،117 011،731 بیمار خدمات درمانيبرنامه ارايه  1632331333



 

 
 

 

 عنوان دستگاه اجرایی:
 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

شماره 

بندی طبقه

برنامه و 

 فعالیت

 عنوان برنامه/فعالیت
سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(هزینهاعتبارات 

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

سوختگي و مناطق محروم و اجراي 
قانون مجازات خودداري از کمک به 
مصدومین و رفع مخاطرات جاني و 

 کمک به درمان بیماران نیازمند

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
کمک به بیمارستانهاي  -پزشکي 

رواني ،مسمومیت هاي دارويي، 
سوختگي و مناطق محروم و اجراي 
قانون مجازات خودداري از کمک به 

مخاطرات جاني و مصدومین و رفع 
 کمک به درمان بیماران نیازمند

1632331302 
کمک به بیمارستان هاي 

 مناطق محروم
 20،531 260،361 204،101 113،031 173،503 162،033 144،447 122،047 بیمار

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
کمک به بیمارستانهاي  -پزشکي 

رواني ،مسمومیت هاي دارويي، 
محروم و اجراي سوختگي و مناطق 

قانون مجازات خودداري از کمک به 
مصدومین و رفع مخاطرات جاني و 

 کمک به درمان بیماران نیازمند

1632331305 
کمک به درمان بیماران 

 رواني
 23،713 021،272 235،102 242،134 266،252 242،347 215،422 132،462 بیمار

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
بیمارستانهاي کمک به  -پزشکي 

رواني ،مسمومیت هاي دارويي، 
سوختگي و مناطق محروم و اجراي 
قانون مجازات خودداري از کمک به 
مصدومین و رفع مخاطرات جاني و 

 کمک به درمان بیماران نیازمند

1632331306 
کمک به درمان بیماران 

 سوختگي
 23،713 021،272 235،102 242،134 1،014،341 1،263،307 1،123،550 155،334 بیمار

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
کمک به بیمارستانهاي  -پزشکي 

رواني ،مسمومیت هاي دارويي، 
سوختگي و مناطق محروم و اجراي 
قانون مجازات خودداري از کمک به 
مصدومین و رفع مخاطرات جاني و 

 کمک به درمان بیماران نیازمند

1632331303 
کمک به درمان بیماران 

 نیازمند
 27،136 010،173 273،721 206،377 2،057،140 2،142،357 1،137،140 1،615،053 بیمار

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
کمک به بیمارستانهاي  -پزشکي 

رواني ،مسمومیت هاي دارويي، 
1632331301 

کمک به درمان مصدومین 
سوانح وحوادث دربیمارستان 

 هاي خصوصي

 35،733 151،133 350،511 722،113 3،155 3،141 7،245 6،107 بیمار



 

 

 عنوان دستگاه اجرایی:
 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

شماره 

بندی طبقه

برنامه و 

 فعالیت

 عنوان برنامه/فعالیت
سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(هزینهاعتبارات 

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

سوختگي و مناطق محروم و اجراي 
قانون مجازات خودداري از کمک به 

و مصدومین و رفع مخاطرات جاني 
 کمک به درمان بیماران نیازمند

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
کمک به بیمارستانهاي  -پزشکي 

رواني ،مسمومیت هاي دارويي، 
مناطق محروم و اجراي سوختگي و 

قانون مجازات خودداري از کمک به 
مصدومین و رفع مخاطرات جاني و 

 کمک به درمان بیماران نیازمند

1632331342 

کمک به هزينه هاي درمان 
مسمومین ومصدومین 
 اورژانس غیرترافیکي

 22،501 252،217 224،470 113،121 12،211 30،131 74،672 60،247 بیمار

بهداشت ،درمان و آموزش وزارت 
کمک به بیمارستانهاي  -پزشکي 

رواني ،مسمومیت هاي دارويي، 
سوختگي و مناطق محروم و اجراي 
قانون مجازات خودداري از کمک به 
مصدومین و رفع مخاطرات جاني و 

 کمک به درمان بیماران نیازمند

1632331340 

کمک درمان مصدومین 
سوانح وحوادث دربیمارستان 

دولتي واورژانس پیش هاي 
بیمارستاني دراورژانس تهران 
 ودانشگاه هاي علوم پزشکي

 1،250،343 14،303،133 12،437،531 13،576،110 1،014،340 1،263،301 1،123،555 155،336 بیمار

وزارت بهداشت درمان و آموزش 
مازاد درآمد اختصاصي  -پزشکي 

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

 3 22،533،333 23،325،333 16،161،175 052 023 235 241 بیمار برنامه ارايه خدمات درماني 1632331333

وزارت بهداشت درمان و آموزش 
مازاد درآمد اختصاصي  -پزشکي 

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

 3 22،533،333 23،325،333 16،161،175 732،133 711،333 600،532 506،576 بیمار ارايه خدمات درمان بستري 1632331332

وزارت بهداشت، درمان و  آموزش 
 طب سنتي-پزشکي

 65،533 65،533 53،215 41،076 72،353 65،533 53،215 41،076 بیمار برنامه توسعه طب سنتي 1632337333

وزارت بهداشت، درمان و  آموزش 
 طب سنتي-پزشکي

1632337331 

آموزش مباني طب سنتي به 
وپیراپزشکان وتهیه پزشکان 

 کوريکولوم آموزشي

-قرارداد
 مورد

3 1 13 11 4،161 4،120 5،501 5،501 

وزارت بهداشت، درمان و  آموزش 

 طب سنتي-پزشکي
1632337332 

برگزاري همايش،کارگاه 

 ونمايشگاه

-کارگاه

 همايش
11 10 15 17 4،757 5،616 6،013 6،013 



 

 
 

 

 عنوان دستگاه اجرایی:
 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

شماره 

بندی طبقه

برنامه و 

 فعالیت

 عنوان برنامه/فعالیت
سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(هزینهاعتبارات 

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

وزارت بهداشت، درمان و  آموزش 

 سنتيطب -پزشکي
1632337330 

تهیه وتدوين راهنماي بالیني 

 براي خدمات طب سنتي

-فعالیت

 قرارداد
3 1 13 11 4،516 5،426 6،317 6،317 

وزارت بهداشت، درمان و  آموزش 

 طب سنتي-پزشکي
1632337334 

چاپ وتالیف کتب وتبلیغات 

درخصوص گیاهان داوريي 

 وطب سنتي وسبک زندگي

-قرارداد

 مورد
15 13 23 22 4،516 5،426 6،317 6،317 

وزارت بهداشت، درمان و  آموزش 

 طب سنتي-پزشکي
1632337335 

راه اندازي وتوسعه رشته 

 هاي طب سنتي

-قرارداد

 دانشگاه
3 1 13 11 15،151 17،333 23،311 23،311 

وزارت بهداشت، درمان و  آموزش 

 طب سنتي-پزشکي
1632337336 

 گسترش، توسعه، اندازي،راه

ارزيابي امورآموزشي  نظارت و

 هايگروه و هادانشکده

 سنتي طب 

-قرارداد

 دانشگاه
3 1 13 11 16،136 11،316 21،066 21،066 

 وزارت بهداشت، درمان و

 آموزش پزشکي 
 02،042،142 21،030،531 11،301،020 16،111،501 1،133،333 1،333،333 313،333 750،303 بیمار برنامه ارايه خدمات درماني 1632331333

 وزارت بهداشت، درمان و

 آموزش پزشکي 
1632331322 

راهبري مديريت بیمارستاني 

 وتعالي خدمات بالیني
 1،521،620 1،311،031 133،365 762،055 561 513 454 034 نفر

 وزارت بهداشت، درمان و

 آموزش پزشکي 
1632331344 

اجراي برنامه داتس)داروي 

 بیماران مقاوم به درمان سل(
 63،531 43،333 05،633 03،150 0،033 0،333 2،673 2،261 بیمار

 وزارت بهداشت، درمان و

 آموزش پزشکي 
 درمان بیماريهاي غیر واگیر 1632331345

دانشگاه / 

 دانشکده
52 61 61 76 676،006 713،533 317،233 1،057،301 

 وزارت بهداشت، درمان و

 آموزش پزشکي 
1632331346 

در نظام کاهش پرداختي 

ارجاع خدمات بستري و 

سرپايي براي بیمه شدگان 

روستايي و شهري و تامین 

هزينه هاي اجراي برنامه 

نظام ارجاع و جبران هزينه 

هاي ناشي از اجراي برنامه 

تحول و ارتقاي سطح بیمه 

 بیماران صعب العالج

 25،614،412 16،105،333 15،372،153 12،766،111 16،533،333 15،333،333 10،053،333 11،037،453 نفر

 وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکي 

1632331347 

پیشگیري و پوشش درمان 
ساکن در شهرهاي بیست 

زير بیست هزار -هزار نفري
 0،731،215 2،533،333 2،225،333 1،334،575 16،533،333 15،333،333 10،053،333 11،037،453 نفر



 

 

 عنوان دستگاه اجرایی:
 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

شماره 

بندی طبقه

برنامه و 

 فعالیت

 عنوان برنامه/فعالیت
سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(هزینهاعتبارات 

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

روستاها جمعیت -نفر
عشايري خصوصا بیماران 

صعب العالج از طريق 
بیمارستانهاي دانشگاههاي 

 علوم پزشکي

 وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکي 

1632332333 

برنامه ارايه خدمات فوريت 
هاي پزشکي پیش 

 بیمارستاني

جمعیت 
 بهره مند

7،503 3،133 13،333 11،333 142،474 163،213 131،333 235،366 

 بهداشت، درمان ووزارت 
 آموزش پزشکي 

1632332315 

پرداخت حقوق واردات 
تجهیزات و لوازم مصرفي 
مربوط به هیات امناي 

پرداخت گمرک   -ارزي
آمبوالنس تجهیزات 

تجهیزات مربوط  -پزشکي
به آمبوالنس و خودروهاي 

 سردخانه دار

 235،366 131،333 163،213 142،474 11،333 13،333 3،133 7،503 دستگاه

 وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکي 

1632330333 

هاي برنامه ارتقاء مشارکت
اجتماعي و مردمي در حوزه 

 سالمت

میزان 
 مشارکت

75 31 133 113 7،503 3،133 13،333 15،125 

 وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکي 

1632330331 

هاي راهبري مشارکت
اجتماعي، مردمي و نهادهاي 

 دولتي در حوزه سالمت غیر

 15،125 13،333 3،133 7،503 113 133 31 75 مورد

 وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکي 

1632335333 
برنامه تامین دارودرخدمات 

 درماني
 05،347 20،733 21،310 17،366 03،353 23،350 24،167 21،147 قلم دارو

 وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکي 

1632335311 
اجراي برنامه داتس)داروي 
 بیماران مقاوم به درمان سل(

 0،325 2،333 1،733 1،533 2،503 2،033 2،347 1،704 بیمار

 وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکي 

1632335323 

خريد ملزومات و مواد 
تشخیص مصرفي جهت 

بیماريابي موارد سل ريوي 
 اسمیر مثبت و ساير بیماريها

 1،510 1،333 313 754 2،753 2،533 2،225 1،335 تعداد نفر



 

 
 

 

 عنوان دستگاه اجرایی:
 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

شماره 

بندی طبقه

برنامه و 

 فعالیت

 عنوان برنامه/فعالیت
سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(هزینهاعتبارات 

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

 وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکي 

1632335321 

فراهم نمودن زمینه انجام 
آزمايشات تشخیصي و 

مراقبت بیماران اچ وي/تي 
بي و بیماران ام آي از قبیل 

 دارو و مواد آزمايشگاهي

 5،516 0،733 0،210 2،731 663 633 504 452 تعداد نفر

 وزارت بهداشت، درمان و

 آموزش پزشکي 
1632335322 

خريد تجهیزات مصرفي و 

کیت هاي آزمايشگاهي 

جهت اندازه گیري قند، 

کلسترولهاي 

گلیسیريد،کرانتین در راستاي 

برنامه شناسايي فرصت 

طلبانه و مراقبت افراد در 

معرض خطر از جهت 

بیماريهاي ديابت،ديس 

لیپدمي،ديابت بارداري،چاقي 

 افه وزن و پرفشاريو اض

دانشگاه/دا

 نشکده
52 61 61 76 12،315 15،103 17،333 25،710 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 مرکز مديريت پیوند عضو -پزشکي
 03،333 03،333 26،733 22،615 663 633 504 452 بیمار برنامه ارايه خدمات درماني 1632331333

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 مرکز مديريت پیوند عضو -پزشکي
1632331321 

مديريت بیماران نیازمندبه 

 پیوند
 03،333 03،333 26،733 22،615 663 633 504 452 بیمار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

دبیرخانه شوراي عالي بیمه -پزشکي

 سالمت

 برنامه راهبري  بیمه سالمت 1132320333
 -نفر

 ساعت
15،377 17،333 23،333 22،333 75،030 31،333 133،333 137،633 

 1632335333 يارانه دارو و شیرخشک
برنامه تامین دارودرخدمات 

 درماني
 4،721،703 4،721،703 4،231،463 0،565،412 1،133،333 1،333،333 313،333 750،303 قلم دارو

 1632335330 يارانه دارو و شیرخشک
پرداخت يارانه داروهاي 

 بهداشتي
 233،123 233،123 135،227 156،337 16،533،333 15،333،333 10،053،333 11،037،453 قلم دارو

 1632335334 يارانه دارو و شیرخشک

پرداخت يارانه دارويي 

بیماران خاص،صعب العالج 

 ومتابولیک

 1،331،527 1،331،527 1،630،051 1،053،345 442،233 432،333 057،733 030،343 قلم دارو



 

 

 عنوان دستگاه اجرایی:
 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

شماره 

بندی طبقه

برنامه و 

 فعالیت

 عنوان برنامه/فعالیت
سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 

 ای )میلیون ریال(هزینهاعتبارات 

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

 033،333 033،333 267،333 226،141 003،333 033،333 267،333 226،141 قلم دارو پرداخت يارانه راديوداروها 1632335335 و شیرخشک يارانه دارو

 1632335336 يارانه دارو و شیرخشک
پرداخت يارانه شیرخشک 

 بیماران متابولیک

قوطي 
 شیرخشک

643،756 756،533 353،333 105،333 226،141 267،333 033،333 033،333 

 1632335337 يارانه دارو و شیرخشک
پرداخت يارانه 

 واکسن)تولیدي ووارداتي(
 1،565،330 1،565،330 1،012،124 1،171،337 77،551،373 73،533،133 62،752،112 50،151،734 دوز

 1632335312 يارانه دارو و شیرخشک

خريدکیت وکیسه خون 
وملزومات مصرفي و خدمات 

 تخصصي

 555،333 555،333 410،153 413،076 0،033،333 0،333،333 2،673،333 2،261،413 اقالم

 

  



 

 
 

 عنوان دستگاه اجرایی:

  سازمان غذا و دارو
 

 عنوان برنامه/فعالیت

 
 

 سنجه عملکرد

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

شماره طبقه بندی 

 برنامه و فعالیت
9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

 73،410 53،360 1،510 6،044 121،333 113،333 134،533 11،275 خدمت الکترونیکي برنامه توسعه دولت الکترونیک 1332357333

 73،410 53،360 1،510 6،044 102،333 123،333 114،333 133،033 بسته توسعه وتکمیل پرتال سازمان غذاوداروونسخه الکترونیک 1332357323

 113،614 323،120 104،160 31،253 124،117 112،304 137،112 131،300 جمعیت بهره مند برنامه اجراي امنیت غذاوتغذيه 1631331333

 700،475 610،160 11،103 66،330 177،311 161،711 150،600 145،151 قلم کاال نظارت برواردات،تولید،توزيع وعرضه موادغذايي،آرايشي وبهداشتي 1631331311

 257،103 214،163 05،300 20،167 1،227 1،115 1،351 1،336 قلم کاال نظارت برواردات،تولید،توزيع وعرضه موادوفرآورده هاي مکمل،سنتي وشیرخشک 1631331312

 1،343،122 373،171 141،317 10،730 4،750،612 4،021،466 4،135،010 0،133،120 داروقلم  برنامه تامین دارودرخدمات درماني 1632335333

 131،773 151،161 24،766 16،077 55،333 53،333 47،533 45،125 آزمايش آنالیزوآزمايش موادوفرآورده هاي سالمت 1632335331

 141،717 125،226 23،431 10،416 264،333 243،333 223،333 216،633 نفر بازرسي ونظارت برمراکزخدمات دارويي،درماني وپزشکي 1632335332

1632335313 
حمايت وارتقاي کیفیت دارو،واکسن،بیولوژيک وتجهیزات پزشکي تولیدداخل وتوسعه 

 صادرات
 132،771 152،713 24،132 16،463 1،403 1،033 1،205 1،170 قلم کاال

 14،164 71،037 12،103 3،556 243،133 211،333 233،353 117،643 پیام وغذابه مردمخدمات اطالع رساني دارووسموم  1632335311

 150،450 123،232 23،137 10،325 143،447 127،671 121،215 115،203 قلم کاال نظارت برواردات،تولید،توزيع وعرضه تجهیزات وملزومات پزشکي 1632335310

 273،153 202،525 07،316 25،363 4،352،433 0،634،333 0،411،333 0،024،313 قلم کاال وعرضه موادوفرآورده هاي دارويي،واکسن وبیولوژيکنظارت برواردات،تولید،توزيع  1632335314

 برنامه توسعه  تحقیقات علوم پزشکي 1630330333
 رتبه رشد

 تولیدات علمي
131،776 115،554 121،606 100،333 22،262 00،664 236،553 247،333 

 215،011 133،333 21،005 11،011 1،333 1،606 1،554 1،476 پروژه ارايه خدمات پژوهشي 1630330330

 01،761 26،553 4،023 2،362 102،333 123،333 114،333 133،033 نسخه تجويزومصرف منطقي دارووکاهش هزينه هاي القايي دارووتجهیزات پزشکي 1630330314

 

 

 



 

 عنوان

 دستگاه اجرایی:

شماره طبقه بندی 

 برنامه و فعالیت
 سنجه عملکرد عنوان برنامه/فعالیت

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

 1631335333 انستیتو پاستور ايران
شاخص هاي برنامه ارتقاي 

 بهداشتي
 60،417 52،114 43،145 46،332 243،323 213،233 231،305 110،025 جمعیت بهره مند

 60،417 52،114 43،145 46،332 243،323 213،233 231،305 110،025 نفر تزريق واکسن وسرم 1631335322 انستیتو پاستور ايران

 1630330333 انستیتو پاستور ايران
تحقیقات برنامه توسعه  

 علوم پزشکي
 441،670 063،361 043،456 026،132 133 11 34 31 رتبه رشدتولیدات علمي

 1630330336 انستیتو پاستور ايران
انجام طرح هاي تحقیقاتي 

 وپژوهشي بالیني
 105،133 110،253 134،756 133،043 01 23 26 25 پروژه

 1630330337 انستیتو پاستور ايران
تحقیقاتي انجام طرح هاي 

 وپژوهشي بیوتکنولوژي
 105،311 110،241 134،755 133،001 01 23 26 25 پروژه

 1630330333 انستیتو پاستور ايران
انجام طرح هاي تحقیقاتي 
 وپژوهشي میکروبیولوژي

 105،133 110،253 134،756 133،043 01 23 26 25 پروژه

 1630330313 انستیتو پاستور ايران
بررسي بیماري هاي 

 واگیروعفوني
 00،174 23،012 26،131 25،334 3 7 6 6 بیماري

 1630334333 انستیتو پاستور ايران
برنامه تولیدفرآورده هاي 

 بیولوژيک
 773،014 641،115 510،345 563،333 16،352،633 15،023،625 14،171،573 10،574،374 میلیون دوز

 1630334331 انستیتو پاستور ايران
هاي تولیدفرآورده 
 بیولوژيک

 454،502 073،777 053،061 005،516 1،140،336 1،301،161 3،061،201 3،333،734 دوز

 015،362 260،213 240،477 200،211 6،131،632 6،231،456 5،313،047 5،565،073 دوز تولیدواکسن انساني 1630334330 انستیتو پاستور ايران

 1330331333 انستیتو پاستور ايران
آموزش دکتراي برنامه 

 تخصصي وفوق تخصصي

 سنوات در دانشجو
 تحصیلي مجاز

140 141 161 177 44،163 46،147 53،754 63،135 

 1330331332 انستیتو پاستور ايران
آموزش گروه پزشکي 

 وپیراپزشکي
 63،135 53،754 46،147 44،163 177 161 141 140 دانشجو

 1330336333 انستیتو پاستور ايران
آموزش کارشناسي برنامه 

 ارشد

درسنوات  دانشجو
 مجازتحصیلي

4 5 5 6 1،321 1،366 1،152 1،032 

 1330336332 انستیتو پاستور ايران
آموزش گروه پزشکي 

 وپیراپزشکي
 1،032 1،152 1،366 1،321 6 5 5 4 دانشجو

 



 

 
 

 عنوان دستگاه اجرایی:

شماره 

 بندیطبقه

 برنامه و فعالیت 

 
 

 عنوان برنامه/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 
 

 

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 
 

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

 2،071،563 1،176،033 1،302،117 375،030 6،511،110 5،111،114 0،101،117 2،655،100 تعدادنمونه برنامه ارتقاي سالمت خون وفرآورده هاي خوني 1632336333 سازمان انتقال خون ايران

 10،104 13،145 5،716 4،343 113،333 133،333 52،233 44،266 تست ارايه خدمات تشخیصي وآزمايشگاهي درتشخیص طبي 1632336331 سازمان انتقال خون ايران

 1،642 1،063 714 636 113،333 133،333 52،233 44،266 واحد ارتقاي پروسه زنجیره سردطبق استانداردهاي موجود 1632336332 سازمان انتقال خون ايران

 0،036 2،322 1،474 1،253 113،333 133،333 52،233 44،266 واحد ارتقاي کیفیت پالسما 1632336330 سازمان انتقال خون ايران

 26،011 21،111 11،413 1،740 553 533 261 221 مورد واحدخون بندناف دربانک خون بندناف ملي ايران 533ايجادبانک  1632336334 سازمان انتقال خون ايران

 2،526 2،135 1،311 102 133 13 51 40 دوره برگزاري دوره هاي آموزشي کارکنان 1632336335 سازمان انتقال خون ايران

 11،223 1،053 4،330 4،141 2،753،333 2،533،333 1،035،333 1،136،643 کیسه محصوالت خوني تولیدشدهبیمه  1632336336 سازمان انتقال خون ايران

 14،773 12،033 6،423 5،451 1،213،333 1،133،333 574،233 436،122 واحد تامین وتدارک ملزومات موردنیازجهت تهیه پالسما 1632336337 سازمان انتقال خون ايران

 0،113 0،002 1،743 1،476 223 233 134 31 مورد تبلیغات،آگاه سازي وفرهنگ سازي عمومي 1632336333 خون ايرانسازمان انتقال 

 1،620،114 1،052،662 736،471 511،314 2،753،333 2،533،333 1،035،333 1،136،643 کیسه تدارک وتامین ملزومات موردنیازخونگیري 1632336331 سازمان انتقال خون ايران

 11،364 16،550 3،645 7،001 0،033 0،333 1،566 1،023 تست تست مولکولي خون 1632336313 سازمان انتقال خون ايران

 546،667 455،556 207،101 231،766 433 444 202 117 نفر راهبري پروسه هاي تهیه خون درکشور 1632336311 سازمان انتقال خون ايران

 134،763 37،033 45،516 03،665 141 123 67 57 بیمار پرداخت ديه بیماران 1632336310 سازمان انتقال خون ايران

 برنامه توسعه  تحقیقات علوم پزشکي 1630330333 سازمان انتقال خون ايران
 رتبه رشد

 تولیدات علمي
43 47 13 11 0،213 0،735 7،247 3،616 

 6،353 5،343 2،607 2،206 23 25 10 11 پروژه پژوهشيارايه خدمات  1630330330 سازمان انتقال خون ايران

 2،601 2،111 1،141 174 72 65 04 21 مورد برگزاري کارگاه هاوسمینارهاي علمي 1630330312 سازمان انتقال خون ايران



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

شماره 

 بندیطبقه

 برنامه و فعالیت 

 
 

 عنوان برنامه/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

 هدف کمی

 
 

 

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 
 

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

موسسه آموزش و پژوهش 

 طب انتقال خون
 برنامه توسعه علوم پزشکي 1335337333

نرخ رشد  

 تولیدات علمي
203 233 507 511 61،672 72،727 105،350 162،364 

موسسه آموزش و پژوهش 

 طب انتقال خون
 64،103 54،133 21،103 24،731 51 46 24 23 پروژه انجام پژوهش هاي انتقال خون 1335337331

موسسه آموزش و پژوهش 

 طب انتقال خون
 1،431 7،341 4،222 0،531 1 1 1 3 پروژه انجام پژوهش هاي سلول هاي بنیادي 1335337313

موسسه آموزش و پژوهش 

 طب انتقال خون
 66،431 55،431 21،304 25،211 413 033 113 163 پروژه انجام پژوهش هاي فرآورده هاي بیولوژيک 1335337323

موسسه آموزش و پژوهش 

 طب انتقال خون
 3،143 6،713 0،656 0،131 01 05 13 15 دانشجو تربیت نیروي پژوهشگردکتري 1335337301

موسسه آموزش و پژوهش 

 طب انتقال خون
 10،316 13،110 5،377 4،130 30 75 01 00 دانشجو تربیت نیروي پژوهشگرکارشناسي ارشد 1335337302

 

 

 

 

  



 

 
 

 عنوان دستگاه اجرایی:

  سازمان اورژانس کشور

 عنوان برنامه/فعالیت

 
 

 سنجه عملکرد

 ریال(ای )میلیون اعتبارات هزینه هدف کمی

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

بندی شماره طبقه

 برنامه و فعالیت
9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

 1،537،315 1،036،016 1،161،125 3 405،637 016،336 517،177 3 جمعیت بهره مند برنامه ارايه خدمات فوريت هاي پزشکي پیش بیمارستاني 1632332333

1632332331 
 دانشگاه هاي آموزش توانمندسازي پرسنل اورژانس تهران و

 علوم پزشکي کشور
 110،366 175،310 264،343 3 7،153 6،533 1،332 3 نفر

 037،700 003،136 417،123 3 1،133 1،333 1،533 3 پايگاه اجراي برنامه امداد)نوروزي،زمستاني،ساحلي وسايرموارد( 1632332332

1632332312 
کمک به حفظ وراه اندازي پايگاه هاي زمیني وموتوري اورژانس تهران 

 ودانشگاه هاي علوم پزشکي کشور
 626،726 521،031 736،240 3 2،233 2،333 0،316 3 پايگاه

1632332310 
کمک به حفظ وراه اندازي پايگاه هاي هوايي اورژانس تهران ودانشگاه 

 پزشکي کشورهاي علوم 
 202،433 235،113 013،600 3 23 13 27 3 پايگاه

 67،611 70،666 111،333 3 11 13 15 3 ساعت -نفر راهبري مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي 1632332314

 125 05،323 54،317 3 11 13 15 3 مصدوم برنامه درمان مصدومین اورژانس)غیرترافیکي( 1632333333

 125 05،323 54،317 3 11 13 15 3 بیمارستان ارتقاي کمي وکیفي اورژانس هاي بیمارستاني ازطريق اصالح فرآيند 1632333331

 066،133 210،534 442،725 3 00 03 45 3 حادثه مديريت شده برنامه مديريت بحران درحوادث غیرمترقبه 1632331333

 131،144 37،155 102،606 3 553 533 754 3 تیم آماده سازي تیم هاي واکنش سريع 1632331331

 131،411 37،511 102،311 3 11،333،333 13،333،333 15،333،333 3 نفر آموزش کمک هاي اولیه دربحران 1632331332

 62،533 53،333 75،433 3 60 57 36 3 پايگاه دانشگاه هاي علوم پزشکي EOCکمک به توسعه زيرساختهاوفرايندهاي  1632331330

1632331334 
کمک به سامانه ارتباطي مديريت بحران دراورژانس تهران ودانشگاه هاي 

 علوم پزشکي
 35،303 63،303 132،531 3 60 57 36 3 سامانه

 

  



 

 عنوان دستگاه اجرایی:

 اورژانس استان تهران

 

بندی شماره طبقه

 برنامه و فعالیت
 عنوان برنامه/فعالیت

 
 

 سنجه عملکرد

 ای )میلیون ریال(هزینه اعتبارات هدف کمی

 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

9915 9916 9917 9911 9915 9916 9917 9911 

 125 17 70 47 11 13 3 5 خدمت الکترونیکي برنامه توسعه دولت الکترونیک 1332357333 اورژانس استان تهران

 1332357311 اورژانس استان تهران
ايجادبانک هاي اطالعاتي وسامانه هاي 

 الکترونیکي
 125 17 70 47 11 13 3 5 سامانه

 1632332333 اورژانس استان تهران
برنامه ارايه خدمات فوريت هاي پزشکي 

 پیش بیمارستاني
 2،714،533 2،163،503 1،641،530 1،350،316 706،453 661،533 536،312 025،070 جمعیت بهره مند

 153،333 116،433 33،115 56،573 14،353 10،533 13،223 6،561 ماموريت انجام ماموريت هاي جاده اي 1632332336 استان تهراناورژانس 

 2،175،133 1،633،566 1،273،244 323،600 715،333 653،333 412،353 015،316 ماموريت انجام ماموريت هاي شهري 1632332337 اورژانس استان تهران

 62،533 43،533 06،715 20،571 003 033 227 146 ماموريت انجام ماموريت هاي هوايي 1632332333 استان تهراناورژانس 

 436،323 015،372 203،513 150،120 41،533 45،333 04،365 21،373 ماموريت توسعه اورژانس موتوري)موتورالنس( 1632332311 اورژانس استان تهران

 
 

 خاصهای بنیاد امور بیماری

 

  
 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

  
 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

 9911 9917 9916 9915 9911 9917 9916 9915 سنجه عملکرد عنوان برنامه/فعالیت بندی برنامه و فعالیتشماره طبقه

 333،333 733،333 733،333 410،245 03،146 26،073 26،073 13،536 بیمار برنامه  کمک به بیماران خاص 1632313333

 23،571 25،333 25،333 17،615 2،357 2،533 2،533 1،762 بیمار پرداخت پاداش اهداکنندگان کلیه 1632313331

 771،423 675،333 675،333 475،635 02،001 23،213 23،213 11،100 بیمار کمک به بیماران هموفیلي، تاالسمي، سرطاني و ام اس 1632313332

 

 

 



 

 
 

 

 کمک -هیات امنای ارزی در معالجه بیماران
 

  
 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

  
 برآورد مصوب عملکرد عملکرد برآورد مصوب عملکرد عملکرد

 9911 9917 9916 9915 9911 9917 9916 9915 سنجه عملکرد عنوان برنامه/فعالیت شماره طبقه بندی برنامه و فعالیت

 233،333 233،333 633،333 103،113 4،523 4،523 15،015 0،124 بیمار کمک -هیات امناي ارزي در معالجه بیماران 1632331333

 233،333 233،333 633،333 103،113 4،523 4،523 15،015 0،124 بیمار کمک -هیات امناي ارزي در معالجه بیماران 1632331301

 
دانشگاه های     

 علوم پزشکی

شماره طبقه بندی 
 برنامه و فعالیت

 عنوان برنامه/فعالیت

 
 

 سنجه عملکرد

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 عملکرد

9915 

 عملکرد

9916 

 مصوب

9917 

 برآورد

9911 

 60،316،134 55،333،374 41،661،313 42،373،430 جمعیت بهره مند برنامه ارايه خدمات بهداشت روستايي 1631332333

 5،701،745 5،376،767 4،513،020 0،327،311 نفر آموزش سالمت همگاني وتوانمندسازي مردم براي خودمراقبتي 1631332331

 4،164،033 4،013،162 0،137،156 0،013،301 بازرسي بازرسي،نظارت وکنترل خدمات سالمت محیط وکار 1631332332

 4،717،270 4،172،017 0،710،400 0،145،273 خدمت پیشگیري ازسوء تغذيه وارتقاي امنیت تغذيه اي 1631332330

 4،171،437 0،616،721 0،213،331 2،736،735 نفر پیشگیري ومراقبت بیماري هاي غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن 1631332335

 5،533،523 4،105،141 4،012،137 0،723،363 نفر پیشگیري،کنترل ومراقبت بیماري هاي واگیر 1631332336

 0،152،733 0،416،145 0،111،561 2،605،411 نفر توانمندسازي گروه هاي هدف درجهت پیشگیري ازاختالالت روانپزشکي ومشکالت رفتاري واعتیاد 1631332337

 12،457،513 11،313،653 1،336،636 3،036،115 نفر هزارنفر23درروستاها،عشايروشهرهاي زيرتوسعه برنامه خدمات مراقبت هاي اولیه بهداشتي براي جمعیت ساکن  1631332333

 4،153،436 0،671،373 0،267،251 2،767،061 نفر خدمات پیشگیري ودرمان دهان ودندان 1631332331

 11،645،576 13،033،407 1،167،031 7،764،773 خدمت خدمات سالمت جمعیت،خانواده ومدارس 1631332313

 5،731،211 5،341،763 4،414،236 0،336،661 نفر کنترل اپیدمي هاوواکسیناسیون 1631332312

 44،143،016 01،756،565 05،030،040 21،161،611 جمعیت بهره مند برنامه ارايه خدمات بهداشت شهري 1631330333

 0،271،152 2،133،031 2،531،046 2،136،433 نفر خودمراقبتيآموزش سالمت همگاني وتوانمندسازي مردم براي  1631330331



 

دانشگاه های     
 علوم پزشکی

شماره طبقه بندی 
 برنامه و فعالیت

 عنوان برنامه/فعالیت

 
 

 سنجه عملکرد

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه

 عملکرد

9915 

 عملکرد

9916 

 مصوب

9917 

 برآورد

9911 

 4،673،630 4،103،114 0،632،110 0،111،415 نفر ارايه خدمات مراقبت هاي اولیه بهداشتي شهري 1631330332

 0،750،353 0،011،543 2،154،013 2،532،075 بازرسي بازرسي،نظارت وکنترل خدمات سالمت محیط وکار 1631330334

 2،324،103 2،413،601 2،220،731 1،330،541 خدمت پیشگیري ازسوء تغذيه وارتقاي امنیت تغذيه اي 1631330335

 0،645،245 0،224،116 2،361،504 2،403،416 نفر پیشگیري ومراقبت بیماري هاي غیرواگیروعوامل خطرمرتبط باآن 1631330336

 0،273،252 2،312،517 2،574،043 2،133،466 نفر واگیرپیشگیري،کنترل ومراقبت بیماري هاي  1631330337

 2،411،571 2،143،132 1،134،611 1،610،270 نفر توانمندسازي گروه هاي هدف درجهت پیشگیري ازاختالالت روانپزشکي ومشکالت رفتاري واعتیاد 1631330333

 2،601،533 2،027،552 2،371،521 1،754،571 نفر خدمات پیشگیري ودرمان دهان ودندان 1631330331

 2،164،743 2،622،033 2،000،347 1،176،763 نفر ارايه خدمات تشخیص شبکه آزمايشگاه هاي بهداشتي 1631330313

 7،623،575 6،747،425 6،335،233 5،336،411 خدمت خدمات سالمت جمعیت،خانواده ومدارس 1631330311

 4،613،136 4،377،631 0،621،372 0،370،324 نفر اولیه بهداشتي شهريگسترش شبکه مراقبت هاي  1631330310

 0،242،643 2،363،314 2،552،634 2،162،355 نفر کنترل اپیدمي هاوواکسیناسیون 1631330314

 236،676،024 250،560،050 225،671،034 111،140،662 بیمار برنامه ارايه خدمات درماني 1632331333

 177،253،035 156،776،313 101،501،063 113،130،361 بیمار بیماران بستري درمان 1632331311

 131،425،101 16،736،505 36،143،316 72،163،514 نفر معاينه ودرمان بیماران سرپايي 1632331303

 10،136،574 11،512،633 13،017،435 3،703،113 جمعیت بهره مند برنامه ارايه خدمات فوريت هاي پزشکي پیش بیمارستاني 1632332333

 4،563،703 4،300،140 0،513،231 0،343،137 ماموريت انجام ماموريت اورژانس برون شهري 1632332330

 7،637،714 6،723،174 5،133،737 5،372،532 ماموريت انجام ماموريت اورژانس شهري 1632332334

 103،122 321،760 703،431 625،533 ماموريت انجام ماموريت اورژانس هوايي 1632332335

 53،777،132 51،133،674 46،261،123 01،113،622 قلم دارو برنامه تامین دارو در خدمات درماني 1632335333

 53،777،132 51،133،674 46،261،123 01،113،622 قلم دارو تامین داروهاي موردنیاز 1632335333



 

 
 

 دارایی های سرمایه ای بر حسب طرحبرآورد اعتبارات طرح های تملک  -1

 جمع کل
بینی پیش

 سالهای بعد

بینی پیش

اعتبار الیحه 

9911 

 16تخصیص  17ابالغی 
 پرداختی

 15تا پایان 

سال 

 خاتمه

سال 

 شروع

مقدار هدف 

 کمی
 عنوان طرح عنوان هدف کمی واحد

شماره 

بندی طبقه

 طرح

 فضاي درماني ايجاد تخت 1533 1077 1433 1،165،157 232،633 43،134 43،333 233،333 1،647،141

بخش جديد يا تغییر کاربري  احداث
تخت هاي بیمارستاني مازاد بر نیاز به 

 بخش سوختگي

1632331331 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 163 1031 1011 247،710 55،333 63،333 43،333 270،333 675،710
احداث بیمارستان آموزشي امام حسین 

 ()ع( فسا )جايگزين دکتر شريعتي
1632331330 

 1632331335 احداث بیمارستان آموزشي بم ايجاد فضاي درماني تخت کل 233 1013 1011 6،533 03،333 11،253 23،333 711،333 366،753

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 501 1033 1433 255،012 13،333 247،533 253،333 1،733،333 2،462،312

احداث بیمارستانهاي جايگزين آموزشي 
کودکان  بندرعباس و آموزشي مادران و

 بندرعباس

1632331336 

 1632331337 حیدريهاحداث بیمارستان آموزشي تربت ايجاد فضاي درماني تخت کل 272 1033 1013 241،301 124،115 01،753 03،333 3 406،576

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 253 1013 1011 3،566 05،333 15،333 23،333 1،211،536 1،213،372
احداث بیمارستان آموزشي جايگزين 

 آيت اهلل کاشاني جیرفت
1632331333 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 233 1011 1433 60،620 3 1 1 133،333 160،625
احداث بیمارستان آموزشي جايگزين 

 اکبر آبادي
1632331331 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 003 1013 1011 1 3 0،753 5،333 1،501،333 1،501،751
احداث بیمارستان آموزشي جايگزين 

 بهارلو
1632331313 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 530 1013 1433 23،531 43،333 07،533 53،333 2،733،333 2،343،331

احداث بیمارستان آموزشي جايگزين 
 بیمارستانهاي شهداي و 

 تبريز امام خمیني

1632331311 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 363 1011 1433 14،343 145،124 64،125 63،333 1،633،333 1،330،231
احداث بیمارستان آموزشي جايگزين 

 شريعتي و روزبه تهران
1632331310 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 234 1013 1011 43،222 53،333 15،333 23،333 735،333 113،222
 احداث بیمارستان آموزشي

 جايگزين زابل 
1632331314 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 571 1031 1011 070،103 013،013 04،153 63،333 633،333 1،073،473
احداث بیمارستان آموزشي جايگزين 

 شهداء تجريش تهران
1632331315 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 023 1011 1011 31،147 13،333 26،325 53،333 1،053،333 1،525،172
احداث بیمارستان آموزشي جايگزين 

 شهداي هفتم تیر شهر ري
1632331316 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 233 1011 1433 13،532 3 0،753 5،333 131،253 1،333،532
احداث بیمارستان آموزشي جايگزين 

 شهداي يافت آباد
1632331317 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 023 1031 1011 73،341 13،333 202،533 233،333 633،333 1،112،541
احداث بیمارستان آموزشي جايگزين 

 شهید هاشمي نژاد
1632331313 
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 ايجاد فضاي درماني تخت کل 251 1031 1433 155،371 53،333 7،533 15،333 753،333 173،071
احداث بیمارستان آموزشي جايگزين 

 عشاير خرم آباد
1632331311 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 163 1011 1433 27،263 45،333 15،333 03،333 733،241 317،531
احداث بیمارستان آموزشي جايگزين 

 فاطمه الزهرا)س( بوشهر
1632331323 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 253 1013 1011 7،533 43،333 11،253 23،333 1،214،435 1،070،205
بیمارستان آموزشي جايگزين احداث 

 فاطمي اردبیل
1632331321 

 ايجاد فضاي درماني کل تخت 023 1011 1011 22،456 3 4،353 1 1،533،333 1،526،537
 احداث بیمارستان آموزشي

 جايگزين فیروزگر 
1632331322 

 درمانيايجاد فضاي  تخت کل 233 1011 1433 23،333 63،333 15،333 63،333 143،333 1،315،333
 احداث بیمارستان آموزشي 

 جايگزين کاشان
1632331320 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 263 1011 1011 23،333 11،333 13،333 63،333 350،332 1،122،332
 احداث بیمارستان آموزشي 

 جايگزين کرج
1632331324 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 613 1013 1433 55،633 3 15،331 13،333 2،433،333 2،433،631

  احداث بیمارستانهاي جايگزين

آموزشي کودکان مفید، اشرفي اصفهاني 
 و پانزده خرداد تهران

1632331325 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 1310 1037 1433 13،532 3 7،531 13،333 3 23،330
احداث بیمارستانهاي جايگزين آموزشي 

 رازي ،گلستان واطفال اهواز
1632331326 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 033 1011 1011 155،341 70،333 7،533 23،333 453،333 736،041
احداث بیمارستان آموزشي جايگزين 

 مسیح دانشوري
1632331327 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 543 1011 1011 31،615 45،333 11،253 23،333 2،467،333 2،624،145
 احداث بیمارستان آموزشي جايگزين

 معتضدي و امام خمیني )ره( کرمانشاه
1632331323 

 1632331321 احداث بیمارستان آموزشي جهرم ايجاد فضاي درماني تخت کل 240 1037 1013 017،643 111،116 56،253 43،333 3 500،314

 1632331303 احداث بیمارستان آموزشي رشت ايجاد فضاي درماني تخت کل 433 1037 1011 214،210 116،333 15،333 23،333 1،211،307 1،664،253

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 133 1011 1433 11،227 15،333 03،333 03،333 033،333 036،227

احداث بیمارستان آموزشي روانپزشکي 
 )جايگزين بیمارستان مازندران

 ي(روانپزشکي زارع سار

1632331301 

 1632331302 احداث بیمارستان آموزشي ساري ايجاد فضاي درماني تخت کل 041 1037 1011 273،613 63،035 43،753 53،333 142،307 1،033،532

 1632331304 احداث بیمارستان آموزشي نیشابور ايجاد فضاي درماني تخت کل 163 1011 1011 61،634 43،333 00،753 13،333 477،333 603،054

 1632331306 احداث بیمارستان ارومیه ايجاد فضاي درماني تخت کل 633 1037 1011 236،637 13،333 0،753 03،333 2،133،333 2،053،407
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 1632331301 احداث بیمارستان امداد و نجات مشهد ايجاد فضاي درماني تخت کل 033 1037 1011 133،537 3 3 53،333 333،333 153،537

 1632331342 احداث بیمارستان بروجن ايجاد فضاي درماني تخت کل 205 1037 1013 550،445 23،333 7،533 03،333 3 613،145

 1632331344 احداث بیمارستان بهار ايجاد فضاي درماني تخت کل 32 1031 1013 233،453 03،147 7،533 13،333 3 044،135

 1632331347 بیمارستان پاوهاحداث  ايجاد فضاي درماني تخت کل 13 1037 1013 152،375 53،333 15،333 25،333 3 242،375

 1632331343 احداث بیمارستان تالش ايجاد فضاي درماني تخت کل 217 1037 1013 206،335 151،335 15،333 25،333 3 427،173

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 35 1013 1013 113،030 31،333 45،333 23،333 3 264،030
خرداد  15احداث بیمارستان جايگزين 

 شهرمهدي 
1632331341 

 1632331353 احداث بیمارستان جايگزين آذر شهر ايجاد فضاي درماني تخت کل 30 1013 1011 161،433 63،333 7،533 03،333 103،333 434،133

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 076 1033 1011 573،604 163،333 26،253 133،333 631،333 1،545،334
آموزشي احداث بیمارستان جايگزين 

 ايالم
1632331351 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 222 1013 1013 223،014 53،333 56،253 03،333 3 064،644
 احداث بیمارستان جايگزين

 امام خمیني )ره(تنکابن 
1632331354 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 560 1031 1011 143،023 65،333 01،033 03،333 2،146،333 2،423،623
 بیمارستان جايگزيناحداث 

 امام خمیني تهران 
1632331355 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 227 1013 1011 22،053 3 7،533 5،333 670،442 733،033
احداث بیمارستان جايگزين بندر 

 ماهشهر
1632331356 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 103 1031 1011 200،131 15،333 122،533 13،333 121،311 530،033
احداث بیمارستان جايگزين بیمارستان 

 امام خمیني خمین
1632331357 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 633 1031 1433 66،210 4،333 0،753 5،333 2،115،771 2،114،742
 احداث بیمارستان جايگزين

 پنج آذر گرگان 
1632331353 

 1632331351 احداث بیمارستان جايگزين پیرانشهر ايجاد فضاي درماني تخت کل 35 1013 1433 131،121 55،333 07،533 23،333 145،333 067،421

 1632331363 احداث بیمارستان جايگزين تويسرکان ايجاد فضاي درماني تخت کل 121 1037 1013 233،351 153،536 24،173 53،333 3 535،620

 ايجاد فضاي درماني کلتخت  117 1013 1433 41،611 05،333 15،333 23،333 725،031 307،333
احداث بیمارستان جايگزين خاتم االنبیا 

 )ص( شوشتر
1632331361 

 1632331362 احداث بیمارستان جايگزين درود ايجاد فضاي درماني تخت کل 236 1031 1433 10،575 03،333 0،753 13،333 333،333 107،025

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 541 1031 1011 16،221 3 00،753 5،333 2،635،333 2،701،171
احداث بیمارستان جايگزين روانپزشکي 

 د(رازي تهران )امین آبا
1632331360 
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 ايجاد فضاي درماني تخت کل 133 1013 1433 24،033 13،333 7،533 53،333 231،333 033،333
 احداث بیمارستان جايگزين

 روانپزشکي کرمان 
1632331364 

 1632331366 احداث بیمارستان جايگزين سلماس ايجاد فضاي درماني تخت کل 163 1011 1011 71،125 2،333 7،533 5،333 500،026 611،751

 1632331363 احداث بیمارستان جايگزين شريف آباد ايجاد فضاي درماني تخت کل 121 1013 1011 51،201 23،333 15،333 23،333 520،230 621،514

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 121 1013 1013 013،523 111،113 07،533 43،333 3 516،313
 احداث بیمارستان جايگزين

 شهید رجايي گچساران 
1632331361 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 163 1011 1011 1 3 0،753 5،333 711،253 333،331
احداث بیمارستان جايگزين شهید 

 عباسي میاندوآب
1632331371 

 1632331370 احداث بیمارستان جايگزين عجب شیر ايجاد فضاي درماني تخت کل 32 1031 1011 132،135 43،333 11،253 03،333 103،333 010،405

 1632331375 احداث بیمارستان جايگزين لنگرود ايجاد فضاي درماني تخت کل 121 1031 1013 113،511 135،115 07،533 23،333 3 062،314

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 233 1011 1011 3 3 17،275 23،333 1،636،725 1،724،333
 احداث بیمارستان جايگزين

 مفتح ورامین 
1632331376 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 236 1013 1011 41،102 16،333 15،333 03،333 452،572 642،734
 احداث بیمارستان جايگزين

 نظام مافي شوش 
1632331377 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 1333 1013 1011 166،305 53،333 00،753 45،333 233،333 574،735
احداث بیمارستان جايگزين نمازي و 

 زينبیه شیراز
1632331373 

 1632331333 احداث بیمارستان خاتم االنبیاء شیراز ايجاد فضاي درماني تخت کل 437 1037 1011 211،333 07،333 15،333 13،333 1،421،333 1،732،333

 1632331331 احداث بیمارستان در اسالم شهر تهران ايجاد فضاي درماني تخت کل 430 1037 1431 432،457 30،333 13،753 43،333 1،343،333 1،534،237

 1632331330 شیرازاحداث بیمارستان رواني  ايجاد فضاي درماني تخت کل 231 1037 1011 004،757 65،333 15،333 43،333 133،333 1،054،757

 1632331335 احداث بیمارستان سراوان ايجاد فضاي درماني تخت کل 213 1031 1013 034،213 141،116 15،333 43،333 3 531،214

 1632331336 احداث بیمارستان سقز ايجاد فضاي درماني تخت کل 217 1037 1013 037،321 105،113 15،333 43،333 3 413،327

 1632331337 احداث بیمارستان سوختگي اهواز ايجاد فضاي درماني تخت کل 113 1037 1013 523،047 131،116 15،333 43،333 3 610،040

 1632331331 احداث بیمارستان شهرستان قدس ايجاد فضاي درماني تخت کل 163 1011 1011 72،533 77،333 23،125 63،333 435،333 642،625

 1632331313 احداث بیمارستان شهید باهنر کرمان ايجاد فضاي درماني تخت کل 043 1037 1013 552،713 215،433 22،533 43،333 3 303،773
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 1632331310 احداث بیمارستان فهرج ايجاد فضاي درماني تخت کل 05 1013 1011 17،011 16،333 0،753 15،333 33،333 102،361

 1632331314 احداث بیمارستان قائم شهر ايجاد فضاي درماني تخت کل 270 1037 1011 274،115 121،613 15،333 53،333 53،132،345 53،564،453

 1632331316 احداث بیمارستان مراغه ايجاد فضاي درماني تخت کل 163 1037 1011 046،300 11،117 26،253 43،333 133،333 610،333

 1632331317 احداث بیمارستان مالرد ايجاد فضاي درماني تخت کل 163 1011 1011 30،013 72،333 23،125 63،333 435،333 643،405

 1632331133 احداث بیمارستان نجف آباد ايجاد فضاي درماني تخت کل 216 1037 1011 134،257 43،333 7،533 13،333 507،514 771،051

 ايجاد فضاي درماني مترمربع 6333 1013 1433 63،132 55،333 22،533 53،333 033،333 415،632
احداث ساختمان کلینیک توانبخشي 
 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1632331132 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 05 1013 1011 21،243 3 1 23،333 113،333 151،241

ايجاد بخشهاي زنان وزايمان .اتاق 
 عمل و جراحي بیمارستان

 خاتم شهرستان 

1632331137 

 ايجاد مراکز اورژانس پايگاه 633 1031 1433 024،005 03،333 03،333 43،333 123،333 544،005
ايجاد مراکز اورژانس و فوريتهاي 

 پزشکي در جاده هاي کشور
1632331133 

 1632331131 بیمارستانهابهبود استاندارد تجهیزات  تجهیز بیمارستان تخت 6031 1034 3 051،237 44،045 23،125 27،133 3 452،457

 1632331113 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 1647 1034 3 64،033 4،733 4،425 5،133 3 71،000

 1632331111 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 1706 1034 3 131،244 6،233 5،775 7،733 3 233،111

 1632331112 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 6313 1034 3 017،423 53،333 20،625 01،533 3 422،550

 1632331110 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 2301 1034 3 261،537 4،733 4،225 5،133 3 276،002

 1632331114 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 1617 1034 3 112،316 6،633 6،225 3،033 3 214،321

 1632331115 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 0216 1034 3 240،440 1،533 3،125 11،133 3 270،763

 1632331116 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 3363 1034 3 412،726 24،333 22،275 21،733 3 433،731

 1632331117 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 1553 1034 3 227،351 4،033 0،175 5،033 3 241،404

 1632331113 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها بیمارستانتجهیز  تخت 1366 1034 3 57،365 2،233 2،133 2،333 3 64،165
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 1632331111 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 573 1034 3 73،361 1،533 1،425 1،133 3 74،314

 1632331123 تجهیزات بیمارستانهابهبود استاندارد  تجهیز بیمارستان تخت 765 1034 3 51،746 1،533 1،425 1،133 3 64،571

 1632331121 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 7333 1034 3 053،544 21،333 11،653 26،233 3 425،014

 1632331122 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 1755 1034 3 176،473 7،333 23،533 3،133 3 223،373

 1632331120 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 1233 1034 3 33،371 2،433 2،253 0،333 3 15،721

 1632331124 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 023 1034 3 27،751 7،333 21،175 3،133 3 72،304

 1632331125 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 1301 1034 3 63،233 2،233 2،325 2،733 3 75،125

 1632331126 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 5513 1034 3 434،413 22،333 23،475 27،033 3 554،110

 1632331127 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 5412 1034 3 271،363 16،333 14،553 11،433 3 021،313

 1632331123 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 672 1034 3 27،160 2،233 2،325 2،733 3 04،333

 1632331121 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها بیمارستانتجهیز  تخت 6223 1034 3 166،246 23،333 13،753 25،333 3 221،116

 1632331103 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 2301 1034 3 151،742 137،333 6،675 3،133 3 232،017

 1632331101 استاندارد تجهیزات بیمارستانهابهبود  تجهیز بیمارستان تخت 2721 1034 3 434،421 3،533 3،325 13،733 3 401،654

 1632331102 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 113 1034 3 33،437 4،333 7،533 4،333 3 16،737

 1632331100 بیمارستانهابهبود استاندارد تجهیزات  تجهیز بیمارستان تخت 7745 1034 3 023،355 14،333 12،133 17،233 3 072،155

 1632331104 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 0110 1034 1111 225،132 12،333 13،675 14،133 3 271،557

 1632331105 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 2306 1034 3 176،303 3،533 7،333 13،433 3 230،503

 1632331106 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 700 1034 3 54،115 2،433 2،253 0،333 3 61،765
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 1632331107 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 0347 1034 3 613،115 12،333 5،775 7،733 3 640،513

 1632331103 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 0643 1034 3 214،456 12،333 00،675 14،133 3 055،301

 1632331101 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 1635 1034 3 134،455 0،333 0،633 4،333 3 116،655

 1632331143 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 0276 1034 3 141،030 3،333 45،375 13،133 3 212،473

 1632331141 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 1475 1034 1111 101،671 7،333 6،675 3،133 3 162،246

 1632331142 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 4631 1034 3 216،331 10،333 12،333 16،331 3 257،332

 1632331140 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 2174 1034 3 117،115 4،333 4،425 5،133 3 210،343

 1632331144 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها بیمارستانتجهیز  تخت 2515 1034 3 233،442 6،333 33،733 7،633 3 032،742

 1632331145 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 2244 1034 3 203،135 6،633 6،225 3،033 3 252،303

 1632331146 تجهیزات بیمارستانها بهبود استاندارد تجهیز بیمارستان تخت 741 1034 3 111،011 2،633 2،433 0،233 3 127،511

 1632331147 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 2222 1034 3 127،335 6،433 6،333 3،333 3 147،435

 1632331143 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 2141 1034 3 167،122 5،233 4،375 6،533 3 134،417

 1632331141 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 312 1034 3 213،351 2،533 2،025 0،133 3 213،776

 1632331153 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 2144 1034 3 172،732 5،133 1،033 7،433 3 115،032

 1632331151 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 334 1034 3 63،132 7،333 6،675 3،133 3 32،677

 1632331152 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 027 1013 3 1،113 1،333 675 133 3 12،565

 1632331150 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 545 1013 3 12،465 1،233 1،353 1،433 3 16،115

 1632331154 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 412 1013 3 13،712 1،333 325 1،133 3 10،717
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 1632331155 استاندارد تجهیزات بیمارستانهابهبود  تجهیز بیمارستان تخت 133 1013 3 23،415 0،333 2،125 0،133 3 03،243

 1632331156 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 353 1013 3 04،161 0،233 0،333 4،333 3 45،161

 1632331157 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 2033 1013 3 52،234 5،233 4،375 6،533 3 63،771

 1632331153 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 201 1011 3 22،123 1،533 3،125 11،133 3 50،245

 1632331151 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 133 1011 3 12،600 533 7،533 633 3 21،200

 1632331163 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 414 1011 3 3،504 1،333 175 1،033 3 11،331

 1632331161 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانها تجهیز بیمارستان تخت 1317 1011 3 14،317 0،333 0،633 4،333 3 26،217

 تامین تجهیزات تخت 63333 1037 1433 0،077،563 3 525 23،333 43،333 0،403،335
هزار  63تامین تجهیزات مورد نیاز براي 

 تخت بیمارستانهاي کشور
1632331160 

173،543 3 1،433 1،353 6،333 173،313 3 1031 

1 

 
1 

 
1 

 مورد

 
 پروژه

 
 پروژه

تامین تجهیزات براي 
 کنترل بیماريهاي نوپديد

تامین تجهیزات و 
ماشین آالت ستاد و 

 آزمايشگاهها

 تعمیرات اساسي

 1632331164 ماشین االت تامین تجهیزات و

 تامین مسکن مترمربع 253333 1034 1433 631،622 23،333 1،575 53،013 233،333 370،515
تامین مسکن متخصصین پزشکي در 

 شهرهاي زير صدهزارنفر
1632331165 

 تخت 5333 1077 1433 33،533 5،333 1،233 23،333 43،333 146،733

ايجاد فضاها و تختهاي 
بیملرستاني مراکز 

 نگهداري بیماران رواني

ايجاد فضاهاي 
 توانبخشي

تبديل و تغییر کاربري بیمارستانهاي 
نگهداري،  مازاد بر نیاز و ايجاد مرکز

 توانبخشي و بازتواني بیماران
 رواني مزمن

1632331166 

 تعمیر و تجهیز پايگاه 1333 1013 3 54،143 23،333 1،375 23،333 3 16،315
تعمیر و تجهیز پايگاه هاي اورژانس و 

 فوريتهاي پزشکي
1632331167 

 1632331163 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 6031 1034 3 011،533 51،310 41،253 55،333 3 501،651

 1632331161 تعمیرات اساسي بیمارستانها بیمارستانتعمیر  تخت 1647 1034 3 120،515 0،017 1،333 12،333 3 147،112
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 1632331173 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 1706 1034 3 121،155 12،533 00،333 44،333 3 213،655

 1632331171 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 6313 1034 3 217،655 51،333 54،333 72،333 3 474،655

 1632331172 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 2301 1034 3 54،315 1،733 4،533 6،333 3 67،315

 1632331170 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 1617 1034 3 63،553 2،033 6،333 3،333 3 34،353

 1632331174 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 0216 1034 3 132،302 2،133 7،533 13،333 3 122،402

 1632331175 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 3363 1034 3 234،361 3،533 22،533 03،333 3 045،361

 1632331176 اساسي بیمارستانها تعمیرات تعمیر بیمارستان تخت 1553 1034 3 135،237 3،333 21،333 23،333 3 162،237

 1632331177 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 1366 1034 3 42،374 2،033 6،333 3،333 3 53،074

 1632331173 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 573 1034 3 04،263 1،733 4،533 6،333 3 46،463

 1632331171 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 765 1034 3 24،027 353 2،253 0،333 3 03،427

 1632331133 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 7333 1034 3 201،711 3،533 22،533 03،333 3 212،711

 1632331131 تعمیرات اساسي بیمارستانها بیمارستانتعمیر  تخت 1755 1034 3 23،251 1،533 13،753 5،333 3 50،531

 1632331132 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 1233 1034 3 33،771 1،333 2،625 0،533 3 37،316

 1632331130 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 023 1034 3 10،631 633 16،533 2،333 3 02،731

 1632331134 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 1301 1034 3 41،147 2،633 6،753 1،333 3 51،417

 1632331135 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 5513 1034 3 203،133 6،033 16،533 22،333 3 275،733

 1632331136 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 5412 1034 3 252،370 12،333 01،533 42،333 3 007،570

 1632331137 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 672 1034 3 1،136 453 1،125 1،533 3 10،361
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 1632331133 بیمارستانهاتعمیرات اساسي  تعمیر بیمارستان تخت 6223 1034 3 122،731 5،433 21،753 11،333 3 163،101

 1632331131 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 2301 1034 3 136،171 4،533 12،333 16،333 3 101،471

 1632331113 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 2721 1034 3 11،326 2،333 7،533 13،333 3 111،026

 1632331111 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 113 1034 3 77،717 1،233 0،333 4،333 3 35،117

 1632331112 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 7745 1034 3 132،717 6،533 17،253 20،333 3 221،547

 1632331110 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 0110 1034 1111 154،421 4،033 13،753 15،333 3 112،471

 1632331114 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 2306 1034 3 30،637 4،333 13،533 14،333 3 112،137

 1632331115 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 700 1034 3 20،051 1،433 0،753 5،333 3 00،531

 1632331116 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 0347 1034 3 113،131 12،333 1،753 10،333 3 152،101

 1632331117 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 0643 1034 3 13،016 2،333 7،533 13،333 3 113،616

 1632331113 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 1635 1034 3 13،550 1،433 0،753 5،333 3 23،730

 1632331111 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 0276 1034 3 73،003 2،633 12،525 1،333 3 132،460

 1632331233 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 1475 1034 1111 62،315 4،233 11،253 15،333 3 10،265

 1632331231 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 4631 1034 3 160،511 5،633 15،333 23،333 3 234،111

 1632331232 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 2174 1034 3 53،322 0،733 1،753 10،333 3 34،472

 1632331230 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 2514 1034 3 74،477 2،433 40،375 3،533 3 121،252

 1632331234 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 2244 1034 3 66،165 2،333 7،533 13،333 3 36،465

 1632331235 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 741 1034 3 02،436 1،433 0،753 5،333 3 42،606
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 1632331236 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 2222 1034 3 61،346 2،433 6،075 3،533 3 37،121

 1632331237 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 2141 1034 3 41،313 2،033 6،333 3،333 3 66،113

 1632331233 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 312 1034 3 113،377 3،533 45،333 03،333 3 110،577

 1632331231 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 2144 1034 3 52،342 2،033 6،333 3،333 3 63،042

 1632331213 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 334 1034 3 10،401 2،033 6،333 3،333 3 21،701

 1632331211 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 027 1013 3 4،774 633 1،533 2،333 3 3،374

 1632331212 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 545 1013 3 5،413 633 1،533 2،333 3 1،513

 1632331210 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 412 1013 3 10،146 1،433 0،753 5،333 3 24،316

 1632331214 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 2033 1013 3 71،165 4،033 11،253 15،333 3 131،715

 1632331215 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 133 1013 3 13،255 1،333 2،625 0،533 3 17،033

 1632331216 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 353 1013 3 12،663 1،433 0،753 5،333 3 22،313

 1632331217 بیمارستانهاتعمیرات اساسي  تعمیر بیمارستان تخت 201 1011 3 3،314 353 2،253 0،333 3 14،114

 1632331213 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 133 1011 3 5،333 353 7،533 2،333 3 15،053

 1632331211 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 414 1011 3 6،516 353 2،253 0،333 3 12،616

 1632331223 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 1317 1011 3 01،071 1،233 0،333 4،333 3 01،571

 1632331221 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 521 1012 3 16،447 2،033 6،333 3،333 3 02،747

 1632331222 اساسي بیمارستانهاتعمیرات  تعمیر بیمارستان تخت 204 1012 3 15،051 1،433 0،753 5،333 3 25،531

 1632331220 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 412 1012 3 13،075 2،033 6،333 3،333 3 04،675
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 1632331224 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 646 1012 3 15،051 1،433 0،753 5،333 3 25،531

04،533 3 5،333 0،753 5،333 23،303 3 1013 
1 

1 

 پروژه

 پروژه

 تعمیرات اساسي

 خريد تجهیزات و
 ماشین آالت 

تعمیرات اساسي و تامین تجهیز و 
 آالتماشین

1632331225 

215،035 3 73،333 01،333 43،333 66،035 1111 1031 
1 

1 

 دستگاه

 مجموعه

تامین تجهیزات و 
 ماشین االت

 تعمیرات اساسي

 تامین تجهیزات وتعمیرات اساسي و 
 االتماشین

1632331226 

 1632331227 شهريور رشت17تکمیل بیمارستان  تکمیل فضاي درماني تخت کل 33 1011 1013 221،334 05،333 11،253 23،333 3 233،354

 1632331221 اهلل خوييتکمیل بیمارستان آيت  ايجاد فضاي درماني تخت کل 253 1013 1013 434،174 32،333 11،253 73،333 3 647،424

 1632331203 تکمیل بیمارستان بروجرد تکمیل بیمارستان تخت کل 221 1035 1013 555،335 63،333 13،753 3 3 600،305

 1632331201 تکمیل بیمارستان جايگزين بهبهان ايجاد فضاي درماني تخت کل 233 1013 1011 230،637 163،333 11،253 53،333 153،333 574،357

 تکمیل فضاهاي درماني مترمربع 453333 1072 1433 2،430،414 17،333 03،333 53،333 233،333 2،733،414

تکمیل بیمارستانها و مراکز درماني که 
کمکهاي  درصد اعتبارآنها از محل 43

 مردم تامین شده باشد

1632331204 

 1632331205 تکمیل و توسعه بیمارستان شهريار ايجاد فضاي درماني تخت کل 033 1011 1011 113،577 112،333 27،153 43،333 633،333 177،727

 1632331243 توسعه بیمارستان شاهین دژ ايجاد فضاي درماني تخت کل 43 1013 1013 01،611 05،233 0،753 23،333 3 13،561

 درمانيايجاد فضاي  تخت کل 233 1037 1013 617،134 143،333 15،333 53،333 3 322،134
توسعه بیمارستان علي ابن ابیطالب 

 زاهدان
1632331241 

 1632331242 توسعه بیمارستان قائم فیروز آباد ايجاد فضاي درماني تخت کل 53 1011 1013 25،753 05،333 26،253 23،333 3 137،333

 1632331244 توسعه بیمارستان کازرون ايجاد فضاي درماني تخت کل 217 1031 1011 41،221 3 0،753 5،333 753،333 337،171

 1632331245 توسعه بیمارستان نقده ايجاد فضاي درماني تخت کل 133 1011 1433 13،175 43،333 26،253 23،333 453،333 547،225

 ايجاد فضاي درماني کل  تخت 135 1013 1433 02،731 3 0،753 1 533،333 506،463
توسعه و تکمیل مرکز آموزشي و 

 درماني روانپزشکي ارومیه
1632331246 

 خريد آمبوالنس دستگاه 2333 1033 1433 752،301 23،333 22،533 53،333 233،333 1،344،501

خريد آمبوالنس براي مراکز بهداشتي 
 درماني روستايي فاقد آمبوالنس با

 اولويت مناطق محروم

1632331247 



 

 
 

 جمع کل
بینی پیش

 سالهای بعد

بینی پیش

اعتبار الیحه 

9911 

 16تخصیص  17ابالغی 
 پرداختی

 15تا پایان 

سال 

 خاتمه

سال 

 شروع

مقدار هدف 

 کمی
 عنوان طرح عنوان هدف کمی واحد

شماره 

بندی طبقه

 طرح

 مجموعه 1 1011 1433 44،554 15،333 11،253 15،333 45،333 103،334
خريد تجهیزات 

 آزمايشگاهي

خريد تجهیزات آزمايشگاههاي کنترل 
 غذا و دارو

1632331243 

 خريد تجهیزات پزشکي مجموعه 1 1036 1433 175،523 0،333 4،533 23،333 43،333 240،323
 خريد تجهیزات آزمايشگاههاي مرجع و

 اورژانس 
1632331241 

 1632331253 خريد دستگاه هاي هموديالیز خريد دستگاه دستگاه 2333 1033 1433 113،337 3 7،533 23،333 63،333 277،537

 تخت کل 230 1036 1013 740،402 111،114 32،533 3 3 145،126
ايجاد بیمارستان 

 آموزشي

مطالعه و احداث بیمارستان آموزشي 
 ياسوج

1632331252 

 ايجاد فضاهاي درماني تخت کل 153 1036 1434 601،604 207،333 71،125 133،333 1،133،333 2،143،551
مطالعه و احداث بیمارستان سوختگي 

 تهران
1632331250 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 272 1037 1011 411،411 33،333 26،253 23،333 632،333 1،211،661
نوسازي بیمارستان جايگزين اکباتان 

 همدان
1632331254 

 1632331255 نوسازي بیمارستان فیروزآبادي ايجاد فضاي درماني تخت کل 405 1035 1433 426،226 105،333 22،533 153،333 563،333 1،210،726

 1632331256 نوسازي بیمارستان ولي عصر )عج(اراک ايجاد فضاي درماني کل  تخت 433 1034 1011 571،110 115،333 230،227 233،333 1،133،333 2،277،043

 1632331251 تعمیرات اساسي بیمارستانها تعمیر بیمارستان تخت 133 1015 3 136 1،333 10،375 2،533 3 13،231

 1632331263 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان ها تجهیز بیمارستان تخت 133 1015 3 136 1،333 1،125 1،533 3 4،501

 تخت 061 1015 3 136 1،333 1،375 2،533 3 6،231
تعمیرات اساسي 

 بیمارستان ها
 1632331261 ها اساسي بیمارستان  تعمیرات

 1632331262 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان ها تجهیز بیمارستان تخت 061 1015 3 136 1،333 1،125 1،533 3 4،501

 1632331260 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان ها تجهیز بیمارستان تخت 521 1015 3 725 1،333 20،433 1،233 3 26،025

 1632331264 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان ها تجهیز بیمارستان تخت 412 1015 3 1،337 1،433 1،053 1،333 3 5،607

 1632331265 بیمارستان هابهبود استاندارد تجهیزات  تجهیز بیمارستان تخت 446 1015 3 2،175 2،333 2،733 0،633 3 11،275

 1632331266 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان ها تجهیز بیمارستان تخت 204 1015 3 1،312 2،433 1،753 0،333 3 16،162

 1632331267 تعمیرات اساسي بیمارستان ها تعمیر بیمارستان تخت 551 1015 3 1،337 353 2،253 0،333 3 7،137

 1632331263 بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان ها تجهیز بیمارستان تخت 551 1015 3 1،337 1،433 1،053 1،333 3 5،607
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 ايجاد فضاي درماني کل  تخت 163 1016 1433 3 14،053 45،333 03،333 671،325 343،075
احداث بیمارستان جايگزين امام خمیني 

 )ره( شهرستان نور
1632331261 

1،136،253 3 003،333 761،253 15،333 3 3 1016 
1 

1 

 دستگاه

 مجموعه

تامین تجهیزات و 
 ماشین آالت

 تعمیرات اساسي

تعمیرات اساسي و تامین تجهیزات و 
 ماشین آالت

1632331273 

 ايجاد فضاي درماني تخت کل 533 1017 1431 3 3 75،333 43،333 2،073،333 2،435،333
تختخوابي  533احداث بیمارستان 

 ايرانشهر
1632331033 

 ايجاد فضاي درماني کل  تخت 133 1017 1433 3 3 52،533 13،333 426،333 433،533
تختخوابي  133احداث بیمارستان 

 کامیاران
1632331031 

 ايجاد فضاي درماني کل  تخت 223 1017 1433 3 3 75،333 03،333 133،333 1،335،333
تختخوابي  223احداث بیمارستان 

 خدابنده
1632331013 

 1632331011 تختخوابي رزن 153احداث بیمارستان  ايجاد فضاي درماني کل  تخت 153 1017 1433 3 3 63،333 03،333 673،333 763،333

 ايجاد فضاي درماني کل  تخت 133 1017 1433 3 3 07،533 15،333 445،333 417،533
تختخوابي  133احداث بیمارستان 

 انديمشک
1632331012 

 1632331010 تختخوابي بوکان133احداث بیمارستان  ايجاد فضاي درماني کل  تخت 133 1017 1433 3 3 07،533 15،333 447،333 411،533

 1632331014 تختخوابي برخوار 16احداث بیمارستان  ايجاد فضاي درماني کل  تخت 16 1017 1433 3 3 07،533 05،333 053،333 422،533

 ايجاد فضاي درماني کل  تخت 733 1017 1431 3 3 22،533 43،333 353،333 112،533

تختخوابي  733احداث بیمارستان 
درصد بخش 73قزوين )مشارکتي ،

 ي(درصد بخش دولت03 خصوصي ،

1632331015 

 ايجاد فضاي درماني کل  تخت 11 1017 1433 3 3 07،533 23،333 012،533 453،333
تختخوابي  11 احداث بیمارستان

 گالیکش
1632331016 

 1632331017 مطالعه و توسعه بیمارستان قادرآباد ايجاد فضاي درماني کل  تخت 05 1017 1433 3 3 63،333 53،333 73،333 133،333

 1632331013 گلبهارتختخوابي  64احداث بیمارستان  ايجاد فضاي درماني کل  تخت 64 1017 1433 3 3 07،533 43،333 243،333 017،533

 ايجاد فضاي درماني کل  تخت 02 1017 1011 3 3 52،533 53،333 53،333 152،533
تختخوابي  02احداث بیمارستان 

 خوسف
1632331011 

 1632331023 تختخوابي قائن 16احداث بیمارستان  ايجاد فضاي درماني کل  تخت 16 1017 1433 3 3 71،353 23،333 073،333 461،353

 ايجاد فضاي درماني کل  تخت 64 1017 1433 3 3 45،333 53،333 123،333 215،333
تختخوابي رستم  64احداث بیمارستان 

 ممسني
1632331021 
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 ايجاد فضاي درماني کل  تخت 64 1017 1433 3 3 07،533 43،333 173،333 247،533
تختخوابي  64احداث بیمارستان 

 ارسنجان
1632331022 

 ايجاد فضاي درماني کل  تخت 163 1017 1433 3 3 07،533 53،333 553،333 607،533
تختخوابي  163احداث بیمارستان 

 مرودشت
1632331020 

 1632331024 مطالعه و احداث بیمارستان اشنويه ايجاد فضاي درماني کل  تخت 64 1017 1011 3 23،333 15،333 23،333 233،333 255،333

 ايجاد فضاي درماني کل  تخت 033 1017 1433 3 3 07،533 43،333 1،433،333 1،477،533
احداث جايگزين بیمارستان مام خمیني 

 )ره( همدان
1632331025 

 1632336331 احداث پايگاه انتقال خون هرمزگان ايجاد پايگاه مترمربع 0333 1011 1013 76،333 14،333 0،753 15،333 3 133،753

 پايگاه 212 1070 3 711،655 53،333 57،753 133،333 3 127،435
تجهیز پايگاه انتقال 

 خون
 1632336332 تامین تجهیزات پايگاههاي انتقال خون

 سازمان 1 1035 3 44،742 0،333 0،675 4،133 3 56،017
تعمیرات اساسي و تامین 

 تجهیزات

تعمیرات ساختمان و تامین تجهیزات و 
 ماشین آالت

1632336330 

 احداث ساختمان مترمربع 7333 1033 1433 151،714 13،333 7،533 23،333 103،333 027،214
مطالعه و احداث پايگاه انتقال خون 

 تهران 2شماره 
1632336334 

 

 

  



 

 ای سایر فصول های سرمایههای تملک داراییطرح

 جمع کل
پیش بینی 

 سالهای بعد

پیش بینی 

اعتبار الیحه 

9911 

 16تخصیص  17ابالغی 
 پرداختی

 15تا پایان 

سال 

 خاتمه

سال 

 شروع

مقدار هدف 

 کمی
 عنوان طرح عنوان هدف کمی واحد

شماره 

بندی طبقه

 طرح

451،331 13،333 03،333 0،753 3 433،351 1433 1031 

40 

40 

51 

1 

 دانشگاه

 دانشگاه

 دانشگاه

 پروژه

 اتوماسیون مالي  اجراي

 اجراي اتوماسیون مالي

 الکترونیکايجاد پرونده 

 تحقیقات فنى

فناوري ارتباطات و  گسترش
 اطالعات در بهداشت و درمان

1332357310 

 تحقیقات فني پروژه 1 1011 1433 4،433 1،303 133 1،233 23،333 27،503

گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در ستاد مبارزه با مواد 

 مخدر

1332357317 

136،153 63،333 23،333 13،753 10،313 75،113 1433 1030 
1 

1 

 پروژه

 پروژه

بیمه اي،  -بانک اطالعات 
 حمايتي و امدادي

 تحقیقات فني

گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در وزارت تعاون کار و 

 اجتماعي رفاه

1332357313 

 بیمارستانيمديريت پسماند  بیمارستان 533 1035 1433 214،637 7،333 0،753 15،333 153،333 013،407
ايجاد سیستمهاي بي خطر ساز 

 پسماندهاي بیمارستاني
1631335331 

 بیمارستان 533 1033 1433 117،530 7،333 0،753 15،333 153،333 210،000
تعمیرات سیستم فاضالب 

 بیمارستانها

تعمیرات و بهسازي سیستم 
 فاضالب بیمارستانها

1631335332 

627،034 233،333 43،333 07،533 11،333 003،334 1011 1077 
23333 

153333 

 مترمربع

 مترمربع

 توسعه فضاهاي ورزشي روباز

توسعه فضاهاي ورزشي 
 سرپوشیده

کمک به توسعه فضاهاي ورزشي 
 دانشگاههاي علوم پزشکي

1732332330 

1،211،331 3 03،333 11،655 11،167 1،201،367 3 1061 01 
استان و 

 ستاد

تعمیرات اساسي و تامین 
تجهیزات مراکز ستادي و 

 پايگاههاي امدادي

تعمیرات اساسي و تامین تجهیزات 
 و ماشین آالت

1131332331 

 مترمربع 253333 1037 1011 2،136،401 37،253 172،533 203،333 3 2،516،131
مراکز فرهنگي ورزشي و 

 توانبخشي

مراکز فرهنگي ورزشي و 
 توانبخشي

1130332331 

143،761 3 0،333 2،253 3 140،511 1111 1071 

22 

 
22 

 مرکز

 
 مرکز

تامین تجهیزات و ماشین 
آالت آسايشگاها و مراکز باز 

 جانبازان تواني

تعمیرات اساسي آسايشگاه 
 هاي جانبازان

تعمیرات اساسي و تامین تجهیزات 
 و ماشین آالت

1130332332 

17،016 3 6،333 4،533 3 36،316 1111 1031 
23 

23 

 د(مرکز )ستا

 د(مرکز )ستا

 تجهیز مراکز اداري وفرهنگي

تعمیرات اساسي مراکز اداري 
 وفرهنگي

تعمیرات ساختمان و تامین 
 تجهیزات و ماشین آالت

1130332330 

 ستاد 1 1030 3 12،373 771 453 633 3 14،611
تعمیرات ساختمان وتامین 
 تجهیزات و ماشین االت

تعمیر ات ساختمان وتامین، 
 االتتجهیزات وماشین 

1130330331 
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پیش بینی 

 سالهای بعد

پیش بینی 
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9911 
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شماره 

بندی طبقه

 طرح

 ايجاد فضاهاي ورزشي مترمربع 223633 1011 1433 12،714 13،333 3 1 1،333،333 1،132،715
احداث و تجهیز مجموعه هاي 

 ورزشي، فرهنگي و رفاهي کارگران
1130331331 

0،532،350 533،333 133،333 105،333 144،543 2،620،010 1433 1070 
651335 

234220 

 مترمربع

 مترمربع

 فضاهاي روباز ورزشي

 فضاهاي سرپوشیده ورزشي

ايجاد، توسعه، تعمیر، نگهداري، 
تکمیل و تجهیز اماکن ورزشي، 

 و تفريحي فرهنگي

1130331332 

 پروژه 1 1030 3 46،377 0،766 6،333 15،333 3 73،340
تعمیرات اساسي و تامین 
 تجهیزات و ماشین االت

تعمیر ات اساسي و تامین، 
 تجهیزات وماشین االت

1130331330 

 احداث ساختمان مرکز 0 1011 1011 02،721 15،134 12،753 15،333 03،333 135،575
احداث سه مرکز نگهداري کودکان 

 بي سرپرست در کرمانشاه
1130313331 

560،566 3 17،531 10،126 3،733 524،201 3 1062 01 
استان و 

 ستاد

تعمیرات اساسي و تامین 
 تجهیزات و ماشین االت

تعمیرات اساسي و تامین تجهیزات 
 و ماشین آالت

1130311332 

 1134330331 تامین تجهیزات توانبخشي خريد تجهیزات پروژه 1 1011 1433 56،723 13،152 13،333 63،333 5،333 141،372

 ستاد 2 1062 3 134،553 5،733 6،333 16،333 3 102،253
 تعمیرات اساسي و تامین
 تجهیزات مراکز اجرائي

تعمیرات اساسي و تامین تجهیزات 
 و ماشین آالت

1134330332 

 مترمربع 4333 1011 1011 42،034 333 3،253 7،333 23،333 73،404
ايجاد فضاي توانبخشي و 

 اردوگاه

تکمیل مرکز جامع توانبخشي و 
 اردوگاه هاي فرهنگي و تربیتي قم

1134330330 
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 1- مقدمه 
ها طي سه دهه گذشته و همچنین بروز تحوالتي در نوع هاي بهداشتي کشور حاکي از ارتقاء غالب شاخصهاي انجام شده از شاخصبررسي      

اي، موجب تغییر هاي عفوني و تغذيهموضوعات مرتبط با سالمتي است. کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان در اثر کاهش میزان شیوع بیماري

هاي غیر واگیر و حوادث دو علت هاي مزمن به خصوص در بزرگساالن شده است. به طوري که بیماريبیماري، از عفوني به بیماريجهت ابتالي به 

باشند. الگوي غذايي نامناسب هاي غیرواگیر عامل اصلي مرگ زودرس در بزرگساالن در دنیا  مياصلي مرگ و میر هستند. قابل ذکر است، بیماري

اشباع از قند و چربي(، مصرف دخانیات و کم تحرکي در کنار ديگر عواملي چون فشار خون باال، کلسترول باال، اضافه وزن و چاقي،  هاي غذايي)رژيم

هاي غیر واگیر در سطح جهان محسوب ايجاد کننده بیماري هاي بسته به عنوان مهمترين عوامل آلودگي هواي شهري و آلودگي هوا در محیط

هاي واگیر و غیرواگیر( به چهار دلیل افزايش امید به زندگي، تغییرات جمعیت شناختي، وگانه سالمت )همزماني بیماريشوند. سیماي دمي

هاي هاي نوين پزشکي ايجاد شده است. در اين خصوص با توجه به اين که سن شروع بیماريگیرشناسي عوامل خطر سالمت و رشد فناوريهمه

رفته عمر به علت مرگ و ناتواني ناشي از بیماري( بااليي ايجاد کرده که عالوه بر هاي از دستاست و بار بیماري )سالغیرواگیر در کشور پايین آمده 

تواند تهديدي جدي براي رشد اقتصادي، تولید ناخالص داخلي و امنیت هاي سالمت، با از دست رفتن ظرفیت نیروي کار مفید، ميافزايش هزينه

 گردد. کشور محسوب 

هاي کلي نظام به عنوان اسناد باالدستي هاي سالمت براي تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاستششم توسعه به ارتقاء شاخص نامهبر

 تدارکتوجه ويژه داشته است. بدين منظور مفاد برنامه با تأکید بر رويکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه، تفکیک وظايف تولیت، تأمین مالي و 

هاي گذاريخدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم، تولیت نظام سالمت شامل سیاست

هاي راهبردي، ارزشیابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مديريت منابع سالمت از طريق نظام بیمه با ريزياجرايي، برنامه

هاي ريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همکاري ساير مراکز و نهادها،  تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخشمحو

هاي تهديدکننده سالمت، اصالح الگوي تغذيه جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذايي، دولتي، عمومي و خصوصي، کاهش مخاطرات و آلودگي

درصد تا پايان برنامه ششم، تبیین شده است. اهتمام  03هاي سالمت به کمتر از هاي سالمت و کاهش سهم مردم از هزينهي بیمهتوسعه کمي و کیف

ريزي و نظارت در بخش سالمت با تشکیل شوراي عالي هاي بین بخشي و ايجاد يکپارچگي در سیاستگذاري، برنامهبه تقويت و توسعه همکاري

اتخاذ راهبرد گسترش عدالت در دسترسي فیزيکي و اقتصادي به خدمات سالمت، افزايش مشارکت عادالنه مردم در  سالمت و امنیت غذايي،

بیمارستاني، از جمله نکات بارزي هستند هاي پزشکي پیشهاي سالمت، وضع عوارض بر عوامل تهديد کننده سالمتي و تکمیل شبکه فوريتهزينه

 د. توان اشاره نموکه در اين خصوص مي

 
 5-  وضعیت فصل در اسناد فرادستی 

 5-1- هاشرح وظایف و ماموریت 

که نظام سالمت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعي است که به ارائه اقدامات سالمت مي پردازند و اقدام سالمت عبارت است از هرگونه تالشي 

هاي بین بخشي انجام مي گیرد و هدف اصلي آن ارتقاي سالمت جامعه برنامهخواه در مراقبت سالمت فردي، خدمات سالمت عمومي و يا از طريق 

کل دوره اسالمي است. در جهان امروز ، زندگي کلیه افراد متاثر از نظام سالمت مي باشد. نظام سالمت مسئولیتي حیاتي و مداوم نسبت به افراد در 

سالمت افراد، خانواده ها و جوامع، در جهت ارتقاء سطح وکیفیت زندگي آحاد جامعه نظام سالمت با اعاده، حفظ و بهبود وضعیت  د.زندگي آنها دار

 ايفاي نقش مي کند. 

ي، هدف اساسي نظام سالمت تامین، حفظ و ارتقاي سالمت، ايجاد هماهنگي براي تامین مالي ارايه خدمات و سرمايه گذاري در تولید منابع انسان

جاد اين هماهنگي مستلزم وجود ساختاري منسجم، پويا، ارتباط گرا و موثر است که بتواند بر هر چهار نقش فیزيکي، تجهیزات و دارو مي باشد. اي

تسلط داشته و با تغییرات محیطي سازگار باشد. اين نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گذاشته شده تا ضمن تامین سالمت  

اما اهداف دروني ديگري نیز براي آن مطرح است. اين اهداف به مسايلي مانند مشارکت عادالنه مردم در براي جمعیت کشور، پاسخگوي آنها باشد. 

انتظار تامین هزينه هاي سالمت و نحوه پاسخ نظام سالمت به انتظارات مردم اشاره دارد. نظام سالمت بايد بتواند به درستي به آنچه مردم از آن 

 ت آنها در تولید، توزيع و مصرف خدمات رعايت عدالت بنمايد.دارند پاسخ دهد و در تنظیم مشارک
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 5-5- بیانات مقام معظم رهبری 

 سالمت محور همه چیز است حتي عروج انسان و هر انساني حتي اگر در عرصه معنويت بخواهد رشد کند بايد فرد سالمي باشد 

 ،نداشته باشد درد و رنج ديگري کاري کنیم که بیمار و بیماردار به جز رنج بیماري 

 نهضت احیاي و گسترش بهداشت و طب پیشگیري را با بکارگیري و بسیج کلیه امکانات موجود آغاز نمايید 

 ى پنجم بايد مورد توجه ويژهى سالمت، هم در برنامه(: مسئله1/1/1031مضاعف در تأمین سالمت ) درباب عرصه همت مضاعف و کار 

 هاى مختلف.ناگون اجرائى در دستگاههاى گوريزىقرار بگیرد، هم در برنامه
 

 5-9- قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

میان  توسعه پايدار به معني پاسخگويي به نیازهاي کنوني افراد جامعه بدون تضعیف توانايي نسلهاي آينده در تامین نیازهاي خود، ما حصل تعادل

منابع طبیعي ، پايداري سیاسي، اجتماعي و اقتصادي را نیز در بر مي گیرد. کلید پاسخگويي جامعه، محیط زيست و اقتصاد است و عالوه بر پايداري 

هاي خود توسعه را پايدار کرده و آن را تداوم مي بخشد. مفهوم توسعه گیريبه نیازهاي نسل آينده در دستان ماست و نسل فعلي است که با تصمیم

محیط زيست و توسعه است که در آن اهمیت پرداختن به ابعاد انساني به عنوان اصل و پايه رسیدن به پايدار تغییري اساسي در رويکردهاي مرتبط با 

 اهداف را روز به روز بیشتر مشخص مي کند. 

ند، يمحوريت سالمت در توسعه پايدار، پاراديم مسلط دنیاي امروز است. شواهد معتبر علمي مشخص کرده اند، شرايطي که مردم در آن به دنیا مي آ

رشد، زندگي و کار مي کنند بر وضعیت سالمت تاثیرات چشم گیري دارد و نابرابري در اين شرايط علل ريشه اي بي عدالتي در وضعیت سالمت 

 يباشد. همچنین سرمايه سالمت هر فرد به عنوان جزئي از سرمايه انساني او در رشد اقتصادي سهیم است؛ بنابراين سرمايه گذاري بر روي نیرومي

 وري و رشد اقتصادي را در پي دارد.انساني سبب افزايش ذخیره دانش و سالمت افراد مي شود و در نتیجه افزايش بهره

به، مرور ادبیات ديني و علمي و ديدگاه هاي سیاسي و تجربي در دنیا نشان داده است که توسعه پايدار با رويکرد انسان سالم و سالمت همه جان

پیشرفت و عدالت در جامعه است. نگاهي به مراجع تصمیم سازي به ويژه قانون اساسي کشور نیز مبین پذيرفته بودن اين الگويي موفق تر براي 

 رويکرد مي باشد؛ در اصول مختلف اين قانون که میثاق ملي شهروندان و ساکنان ايران مي باشد و ساير اسناد باالدستي از جمله آمده است: 

 همه را حق و عدل حق و حکومت و آزادي داند و استقالل خود مي را آرمان بشري جامعه در کل انسان سعادت ايران قانون اساسي: ج.ا. 151اصل

 شناسد.)هدف/پیامد نهايي( مي جهان مردم

او در برابر خدا،  با مسئولیت توام زاديو آ انسان واالي و ارزش کرامت به ايمان بر پايه است ، نظاميقانون اساسي: جمهوري اسالمي 2اصل

 و اقتصادي سیاسي و استقالل در پیشبرد آنها )راهبرد(، قسط و عدل و تالش بشري پیشرفته و تجارب و فنون از علوم : استفاده از راه ها(  که)ارزش

 د میاني(. )اهداف/ پیام کند مي را تامین ملي و همبستگي و فرهنگي و اجتماعي

 کار برد: امور زير به خود را براي امکانات ، همهدوم مذکور در اصل اهداف به نیل براي است موظف ايران جمهوري اسالمي قانون اساسي: دولت 0اصل 

 .فساد و تباهيمظاهر  با کلیه و مبارزه و تقوي ايمان بر اساس اخالقي رشد فضايل ايجاد محیط مساعد براي - 1

 ديگر.  و وسايل گروهي هاي و رسانه از مطبوعات صحیح با استفاده ها زمینه در همه عمومي هاي آگاهي سطح باال بردن - 2

 .محققان و تشويق یقمراکز تحق تاسیس از طريق و اسالمي ، فرهنگي، فنيعلمي هاي زمینه و تتبع و ابتکار در تمام بررسي روح تقويت - 1

 .خويش و فرهنگي ، اجتماعي، اقتصاديسیاسي سرنوشت در تعیین مردم عامه مشارکت - 3

 .و معنوي مادي هاي زمینه ، در تمامهمه براي عادالنه ناروا و ايجاد امکانات رفع تبعیضات - 1

 هاي در زمینه محرومیت هر نوع ساختن و رفع فقر و  برطرف ايجاد رفاه جهت بط اسالميضوا بر طبق و عادالنه اقتصاد صحیح ريزي پي - 12

 . بیمه و تعمیم و کار و بهداشت و مسکن تغذيه

و  ، حوادثماندگي ، در راهسرپرستي ، بي، ازکارافتادگي، پیري، بیکارياز نظر بازنشستگي اجتماعي از تامین قانون اساسي: برخورداري 21اصل 

 از محل قوانین طبق است موظف . دولتهمگاني است ، حقيو غیره بیمه صورت به پزشکي و مراقبتهاي درماني بهداشتي خدمات ، نیاز بهسوانح
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  کند. افراد کشور تامین يک يک را براي فوق مالي و حمايتهاي ، خدماتمردم از مشارکت حاصل و درآمدهاي عمومي درآمدهاي

رشد، با حفظ  در جريان انسان نیازهاي و برآوردن فقر و محرومیت کردن کن و ريشه جامعه اقتصادي استقالل تامین قانون اساسي: براي 10اصل 

 شود: ضوابط زير استوار مي بر اساس ايران اسالمي او، اقتصاد جمهوري آزادگي

 .همه براي خانواده تشکیل براي الزم و امکانات و پرورش ، آموزش، درمان، بهداشت، پوشاک، خوراک: مسکناساسي نیازهاي نتامی - 1 

  برهاند. از وابستگيبرساند و  خودکفايي مرحله کند و کشور را به را تامین عمومي نیازهاي که و صنعتي ، داميکشاورزي تولیدات تاکید بر افزايش - 1

 

 5-4- چشم انداز سال بلند مدت 

 هايي خواهد داشت: انداز چنین ويژگيي ايراني در افق اين چشمجامعه 

هاي برابر، توزيع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذايي، تأمین اجتماعي، فرصت

 مند از محیط زيست مطلوب.هرهو ب

شوراي عالي انقالب فرهنگي(: ج.ا.ايران با اتکال به  1031)نقشه جامع علمي کشور مصوب اسفند  1131چشم انداز علم  و فناوري کشور در سال 

ايراني براي پیشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام بخشي در جهان، کشوري -قدرت اليزال الهي و با احیاي فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسالمي

 بود:  خواهد

 برخوردار از انسانهاي صالح، فرهیخته، سالم و تربیت يافته در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمنداني در تراز برترين هاي جهان؛ 

 ( :13/1/1010چشم انداز نظام سالمت در سیاست هاي کلي سالمت)ابالغ 

هاي سالمت براي دستیابي به اجرايي و مقررات با رعايت ارتقاء شاخصهاي تحقق رويکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست

  .جايگاه اول در منطقه آسیاي جنوب غربي

 دستیابي به مرجعیت علمي در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکي و تبديل ايران به قطب پزشکي منطقه آسیاي جنوب غربي و جهان اسالم 

 

 5-2- (13/11/1935)ابالغی  های اقتصاد مقاومتیسیاست 

ري در موارد زير باتوجه به ماموريت هاي عمده سازماني اين وزارت خانه به عنوان متولي نظام سالمت و تربیت نیروي انساني و تولید علم و فناو

رآورده ها، تجهیزات و حوزه علوم پزشکي و سالمت و همچنین تولید و تدارک خدمات  سالمت) بهداشتي، درماني و  توانبخشي( و فراهم نمودن ف

 ملزومات تشخیصي و دارويي براي ارايه خدمات سالمت، بیشتر ارتباط دارند:

سعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت و علمي کشور  به منظور تو هاي انسانيسرمايه سازي کلیه امکانات و منابع مالي وتأمین شرايط و فعال

 .درآمد و متوسطهاي جمعي و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمهاي اقتصادي با تسهیل و تشويق همکاريآحاد جامعه در فعالیت

به منظور ارتقاء جايگاه جهاني کشور و  نظام ملي نوآوري کشور و ساماندهي نقشه جامع علمي سازي و اجراي، پیادهناقتصاد دانش بنیا پیشتازي

 .بنیان در منطقهبنیان و دستیابي به رتبه اول اقتصاد دانشش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشافزاي

 .عدالت اجتماعي هايکاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص وري،در جهت افزايش تولید، اشتغال و بهره هاسازي يارانههدفمند استفاده از ظرفیت اجراي

ها و کاالهاي اساسي)بويژه در اقالم وارداتي(، و اولويت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در افزايش تولید داخلي نهاده

 .با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص کاالهاي وارداتي نمبادي تأمی

 .تأکید بر افزايش کمي و کیفي تولید)مواد اولیه و کاال( و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با امنیت غذا تأمین

 کیفیت ريزي براي ارتقاءهمراه با برنامه مصرف کاالهاي داخلي و ترويج اصالح الگوي مصرف هاي کليمديريت مصرف با تأکید بر اجراي سیاست

 .و رقابت پذيري در تولید

 و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت صادرات کاالها هدفمند از حمايت همه جانبه

 .هاي نظارت بر بازارگذاري و روزآمدسازي شیوهشفاف و روان سازي نظام توزيع و قیمت

 .افزايش پوشش استاندارد براي کلیه محصوالت داخلي و ترويج آن
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 اد مقاومتي در بخش درمان به قرار زير است:هاي عملیاتي اقتصها و برنامهاهداف، سیاست

 هاي کلي اقتصاد مقاومتي(استیس 7تامین امنیت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تاکید بر افزايش کمي و کیفي تولید مواد و انرژي )بند  ف:هد -الف

 هاي عدالتها با هدف افزايش رفاه کل جامعه و بهبود شاخصاستفاده بهینه از حذف يارانه  ت:سیاس -ب

 هاي درمان و داروپوشش کامل بیمه سالمت بر آحاد مردم و کاهش سهم بیمار از هزينه برنامه عملیاتي: -ج

 
 5-2- ( 11/1/1939)ابالغی  های کلی سالمتسیاست 

ش علوم پزشکي به صورت هدفمند، سالمت محور، مبتني بر نیازهاي جامعه، پاسخگو و عادالنه و با تربیت توسعه کیفي و کمي نظام آموز -10

 هاي متناسب با نیازهاي مناطق مختلف کشور.اي و داراي مهارت و شايستگينیروي انساني کارآمد، متعهد به اخالق اسالمي حرفه

ريزي براي دستیابي به مرجعیت علمي در علوم، فنون و ارائه خدمات نوآوري و برنامه تحول راهبردي پژوهش علوم پزشکي با رويکرد نظام -11

 .پزشکي و تبديل ايران به قطب پزشکي منطقه آسیاي جنوب غربي و جهان اسالم

 وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در قانون وظايف و تشکیالت آن دستگاه عبارتند از:

 هاي مربوط به تربیت نیروي انساني گروه پزشکي پژوهش، خدماتريزي براي فعالیتها و نیز برنامهمشيتعیین خطها،سیاستتدوين و ارائه  -1

 بهداشتي، درماني، دارويي، بهزيستي و تأمین اجتماعي.

 کي در جهت نیل به خودکفايي.هاي تربیت نیروي انساني گروه پزشها و مقاطع تحقیقي مورد نیاز کشور و اجراي برنامهتعیین رشته -2

انقالب هاي کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشي اعالم شده از طرف شوراي عاليکلیه ضوابط و مقررات آموزشي حاکم بر ساير دانشگاه -تبصره

 هاي علوم پزشکي حاکم و مجري خواهد بود.فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد دانشگاه

هاي وزارت بهداشت، درمان و اي که با اختیارات و مسئولیتزارت فرهنگ و آموزش عالي بر اجراي ضوابط قانوني به گونهنحوه نظارت و

 پزشکي مغايرت نداشته باشد، توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي تعیین خواهد شد.آموزش

هداشتي و درماني و نیز ايجاد و گسترش مؤسسات و هاي بهاي پزشکي و زمینهانجام تحقیقات بنیادي و کاربردي در جمیع رشته -0

 هاي مؤسسات تحقیقاتي پزشکي.ها و هماهنگ ساختن برنامهپژوهش پزشکي و نظارت بر پژوهشواحدهاي

با تأکید درماني( کشور  -آموزش پزشکي و تسهیالت بهداشتي ريزي به منظور توزيع متناسب و عادالنه نیروي انساني و ساير امکانات )برنامه -1

 هاي بهداشتي و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند.اولويت برنامه

انجام پژوهش در زمینه طب سنتي و بررسي و تحقیق در زمینه خواص دارويي گیاهان و امکانات تهیه و استفاده از داروهاي گیاهي و  -5

 هاي فوق و ايجاد مراکز مناسب براي طب سنتي.صحیح در زمینهآموزش
 

 3- تصویر کالن فصل 

 9-1- ها کلیدیعملکرد متغیرها و شاخص 

  دانشجو 3333خوابگاه با ظرفیت  23متر مربع فضاي آموزشي و اجراي  123333پروژه با زيربناي  22آغاز اجراي 

 کت به نگاري و مرجعیت علمي در اموزش پزشکي، حرهاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي شامل آيندهطراحي و اجراي بسته

هاي آموزش عالي گراي برنامههاي نسل سوم، آموزش پاسخگو و عدالت محور، توسعه راهبردي، هدفمند و ماموريتسوي دانشگاه

سازي آموزش المللياي، بینها، اعتالي اخالق حرفهگرايي، تمرکززدايي و ارتقاي توانمندي دانشگاهسالمت، آمايش سرزمیني، ماموريت

هاي آموزشي، توسعه و ارتقاي هاي علوم پزشکي، اعتبار بخشي موسسات و بیمارستانء نظام ارزيابي و آزمونعلوم پزشکي، ارتقا

هاي تحولي، توسعه پذيرش دستیاران تخصصي در مناطق محروم، بومي گزيني در هاي آموزش علوم پزشکي، پايش بستهزيرساخت

ها و ايش سرزمیني در اموزش عالي سالمت، ساماندهي توسعه و ايجاد دانشگاهکنکور سراسري با اولويت مناطق محروم، اجراي برنامه آم

موسسات آموزش پزشکي در کشور، تسهیل ايجاد مراکز آموزش عالي غیردولتي در حوزه سالمت و تربیت نیروي انساني عالقمند و 
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 هاي پسا دکترادستیار پژوهش و دوره -محقق از طريق برنامه پزشک پژوهشگر

 بر جمعیت )پرشین کوهورت(العات بزرگ مبتنيانجام مط 

 هاي علوم پزشکي کشورهاي مهم و فراگیر در دانشگاهايجاد بیوبانک 

 دانشگاه علوم پزشکي کشور اعتماد به دانشمندان و نخبگان از طريق نظام  3اندازي مطالعات کوهورت کارکنان وزارت بهداشت در راه

 تشويقي و حمايتي

 ها از نگاه کمیت پژوهش به کیفیت از طريق تغییر نگرش در سیستم ارزشیابي پژوهشي دانشگاهIMPACT ها و المللي طرحملي و بین

 المللي(المللي و جذب منابع از خارح از دانشگاه )ملي و بینسازي، تعامالت ملي و بینمقاالت، الين تحقیقاتي، ايجاد زير ساخت و ظرفیت

 12-17تا سال  33-31یت تحصیلي از پايه به تکمیلي/تخصصي: در اين زمینه ظرفیت مقطع کارداني از سال تحصیلي توسعه هرم ظرف  ،

افزايش يافته است بطوريکه در سال تحصیلي   %75کاهش يافته است و به دنبال آن ظرفیت مقطع کارشناسي)پیوسته و ناپیوسته(  0553%

کنند. ظرفیت پذيرش دانشجويان تحصیالت تکمیلي نیز دانشجو( در اين مقطع تحصیل مي 111511) از کل دانشجويان 13%،  17-12

افزايش پیدا  %15151(، 12-17تا سال  33-31سیر صعودي داشته است به طوري که در هشت سال تحصیلي اخیر )از سال تحصیلي 

 کرده است.

  است بطوريکه در طول هشت سال تحصیلي اخیر ) از سال افزايش ظرفیت کلي پذيرش دانشجو: اين شاخص نیز روند رو به داشته

 افزايش داشته است.  %5157( نزديک به 15-12تا سال  33-31تحصیلي 

  در سال تحصیلي  %1252شاخص نسبت دانشجويان تحصیالت تکمیلي به کل دانشجويان: اين شاخص نیز سیر صعودي داشته است از

 31-13به نسبت سال تحصیلي  11-15همچنین اين شاخص در سال تحصیلي  است.رسیده  12-17در سال تحصیلي  %22به  31-33

 داشته است.  %552افزايشي معادل 

  شاخص سهم دانشجويان پزشکي و دکتري) پزشکي عمومي و دکتري تخصصي، فوق تخصصي و تکمیلي تخصصي( از کل دانشجويان

  است. رسیده 12-17ل تحصیلي در سا  %1255به  33-31در سال تحصیلي  %0152علوم پزشکي: از 

  توجه به رشته هاي بین رشته اي و موضوعات جديد علمي: در اين زمینه با توجه نقشه علمي سالمت، علوم جديد دنیا و الگوي نیاز و

 بیماردهي جامعه، رشته هاي جديدي همچون طب سالمندان، نانوفناوري دارويي، طب سنتي اسالمي ـ ايراني ايجاد شده است.

 سرمايه هاي نیروي انساني: هیئت علمي 

  تعداد اعضاي هیئت  12داشته است. در سال  %72افزايش پیدا کرده و رشدي معادل  1012تا  1032تعداد اعضاي هیئت علمي از سال

 رسیده است. 13131علمي به 

  اين شاخص بهبود پیدا  رسیده است. 12-17در سال  1353به  32-37در سال  1352شاخص نسبت استاد به دانشجو:  اين شاخص نیز از

 نکرده و توزيع منطقي و مناسبي بر اساس مقاطع تحصیلي و مرتبه علمي اساتید و نیز آموزش هاي بالیني وجود ندارد. 

  داشته است. %133رشد 1012لغايت  1033توسعه کمّي قطب هاي علمي: بدين گونه بوده است که از سال 

 داشته است.   %02توسعه انجمن هاي علمي نیز رشدي معادل  1017لغايت  1033ي: از سال توسعه کمّي انجمن هاي فعال علم 
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 1422آورد سهم دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر حسب ماموریت، سطح بندی و سطوح آموزشی در سال بر

سهم 
دانشجويان 
خارجي از 

کل 
 دانشجويان

سهم  تحصیليسهم دانشجويان داخلي بر حسب سطوح 
دانشجويان 
داخلي از 

کل 
 دانشجويان

 
 واحد

دانشگاه و موسسات آموزش 
 عالي /سطح بندي

عنوان 
 ماموريت

هدف 
 کلي

 جمع
دکتري 
 تخصصي

کارشناسي 
ارشد و 
دکتري 

 ايحرفه

 کارداني کارشناسي

 درصد 5 3 13 13 23 133 13
 

 دانشگاههاي برتر
 بین المللي

ن 
 بی

ي
نگ

اه
هم

اد 
يج

ا
مه

رنا
ب

عه
جام

ي 
ها

یاز
ا ن

ي ب
عال

ش 
وز

 آم
عه

وس
ي ت

ها
 

 درصد 23 255 15 15 755 133 0
  1سطح 

 (1پژوهشي سطح  -)علمي
 ملي

 درصد 05 25 55 *23 3 133 2

  2سطح 
و  2)علمي ـ پژوهشي سطح 

 (1مهارتي سطح  -علمي

 منطقه اي

 درصد 13 53 53 3 3 133 3

  0سطح 

و  0پژوهشي سطح  -)علمي
 2مهارتي سطح  -علمي

کاربردي،  -شامل: علمي
هاي اي و دورهحرفه -فني

 پژوهشي( -کارداني علمي

 محلي

 پژوهشي است. -هاي علمي*مربوط به دانشگاه
 

 1422برآورد تعداد دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر حسب ماموریت، سطح بندی و سطوح آموزشی در سال 

جمع کل 
دانشجويان 
داخلي و 
 خارجي

تعداد 
دانشجوي 

 خارجي

 تعداد دانشجويان داخلي بر حسب سطوح تحصیلي

 
 واحد

دانشگاه و موسسات 
 آموزش عالي /سطح بندي

عنوان 
 ماموريت

هدف 
 کلي

 جمع
دکتري 
 تخصصي

کارشناسي 
ارشد و 
دکتري 
 حرفه اي

 کارداني کارشناسي

 نفر 3 31،533 31،533 12،253 211،253 21،333 202،253
 

 دانشگاههاي برتر
 الملليبین

مه
رنا

ن ب
 بی

ي
نگ

اه
هم

اد 
يج

ا
عه

جام
ي 

ها
یاز

ا ن
ي ب

عال
ش 

وز
 آم

عه
وس

ي ت
ها

 

 نفر 21،125 033،253 033،253 20،075 315،333 25،333 373،333
  1سطح 

 (1پژوهشي سطح  -)علمي
 ملي

 نفر 021،233 310،010 215،753 3 1،173،753 21،333 1،537،753

  2سطح 
 2)علمي ـ پژوهشي سطح 

 (1مهارتي سطح  -و علمي

منطقه 
 اي

 نفر 315،333 315،333 3 3 1،213،333 3 1،213،333

  0سطح 

 0پژوهشي سطح  -)علمي
 2مهارتي سطح  -و علمي

کاربردي،  -شامل: علمي
هاي اي و دورهحرفه -فني

 پژوهشي( -کارداني علمي

 محلي

1،033،333 75،333 1،225،333 135،225 723،533 2،120،320 1،205،310 
 
 جمع
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  اهداف کمی متناظر اهداف کلی در دوره برنامه ششم

 1133 1015 واحد هدف کمي اهداف کلي

هاي توسعه ايجاد هماهنگي بین برنامه
 هاي جامعهآموزش عالي با نیاز

 13 3 تعداد هاي آموزش آزاد غیر رسمي در مؤسسات آموزش عالي  دوره 

 هـاي آمـوزش در مؤسسـات آمـوزش عـالي     تعداد برنامـه 
 مهارتي -علمي

 153 3 تعداد

نســبت دانشـــگاه هــا و مؤسســـات آمــوزش عـــالي /    
 اعتباربخشي آموزشي شده

 %133 3 نسبت

 25 13 تعداد اندازي شدههاي راهتعداد میان رشته

 13 3 تعداد ها با نهادهاي بیرونيتعداد موسسات مشترک بین دانشگاه

 23 3 تعداد هاي پسا دکتريتعداد دوره

پژوهشـي   -هاي علمـي هاي مطالعاتي و مأموريتنسبت فرصت
 به کل اعضاي هیئت علمي

 %23 %5 درصد

 ساعت -نفر  هاي کارورزي اجرا شده به کل جمعیت دانشجوييدوره
در هر رشته متفاوت است 

 ساعت 23تا  5بین 
 03تا  13

   درصد اندکه در سال اول شاغل شدهسهم فارغ التحصیالني 

حضور مؤثر نظام آموزش عالي کشور در  - 
نشر علم و توسعه فناوري و تربیت دانشجو 

 در سطح بین الملل
برداري از علم و فناوي تولید شده در بهره -

 سطح بین الملل

 %5 %35/3کمتر از نیم درصد  درصد نسبت دانشجويان خارجي به کل دانشجويان

ــه کــل اعضــاي اعضــاي هیئــت علمــي بــین ســهم ــي ب  الملل
 هیئت علمي

 %2 3 درصد

ــین تعــداد جــوايز معتبــر ــي دريافــت شــده توســط  ب الملل
 هادانشگاه

 23 23 تعداد

هاي مشترک بـا دانشـگاهها و مؤسسـات    نامهنسبت پايان
 هانامهالمللي به کل پايانبین

 %0 %35/3 درصد

 135333 13551 تعداد تعداد مقاالت دانشگاهي با نمايه معتبر بین المللي  

ــا دانشــگاهها و    ــاالت دانشــگاهي مشــترک ب نســبت مق
 مؤسسات بین المللي به کل مقاالت

 %25 %12 درصد

 تعداد تعداد ارجاعات به مقاالت دانشگاهي
 Isi غیرقابل محاسبه 

511231 scopus 

Scopus 

1333/333 

 الملليهاي مشترک آموزشي با دانشگاههاي بیندورهتعداد 
تعداد به ازاي هر 

 منطقه آمايشي
2 23 

 153 111 تعداد تعداد نشريات با نمايه بین المللي

 %25 %12 درصد نسبت مقاالت مشترک با نويسندگان خارجي از کل مقاالت  

سرانه مقاالت با نمايه بین المللي به تعداد اعضاي هیئـت  
 تمام وقت علمي

 مقاله / نفر
5/3 Isi 

3/3 scopus 

1 Isi 
0/1 scopus 

هاي مديريتي و اجرايي توسعه زير ساخت -
 آموزش عالي 

تجهیز نظام آموزش عالي کشور براي  -
 تحول دانشگاهها به دانشگاههاي کارآفرين

  

 103 30 تعداد تعداد مراکز رشد علم و فناوري دانشگاهي

 1133 533 تعداد در مراکز رشد دانشگاهيتعداد واحدهاي فناور 

)فنـاور دانشـگاهي( بـه کـل      هـاي زايشـي  تعداد شـرکت 
 التحصیالنفارغ

 %2 %1 تعداد

 233 110 تعداد هاي زايشي )فناور دانشگاهي(  تعدادشرکت
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 1133 1015 واحد هدف کمي اهداف کلي

توسعه و کارآمدسازي نظام اقتصاد آموزش  
 عالي کشور

 1 % 2/3 درصد (GDP)سهم بودجه آموزش عالي از تولید ناخالص داخلي 

ها به کل بودجـه  سهم درآمد اختصاصي پژوهشي دانشگاه
 هااي دانشگاههزينه

 %0 % 3/3 درصد

هـاي زايشـي )فنـاور    شرکت سهم درآمد اختصاصي ناشي از
 هااي دانشگاهبه کل بودجه هزينه انشگاهي(د

 %1 % 1/3 درصد

 

 9-5-ای های منطقهارایه روندها، تحوالت و شاخص 

تحلیل ي و منده نايي بهراسالمت )تودم از سواد رـت . مـساز ادـنام ـتحقق چشدر نمند اتوو سالم اي جامعه  1131ل ساان در يراسالمي ري اجمهو

ده، بوردار برخود( خواز قبت امرو سالمت ي فرصتهارد مودر گاهانه ب آنتخاا ي ورـمیم گیـتصر وـه منظـبز اـنیرد سالمت موت خدمات و طالعاا

 وه ـجامع، یطـتر محـبسي در رـش بشـنداوين ـني هاوردتاـسدز ـنیو ي ـنايرـ االمي ـسي اهازهمواز آبرگرفته  المـدگي سـنه زیوـت شـعايرا ـب

ي اـههحفاظت کننداز باالترين سطح  هـن جامعـيدر اتند. ـه هسـجاالمت موـسي اـههتهديد کننداز سالم با کمترين سطح خطر ناشي ي هاادهخانو

  . د داردجووجتماعي ا رمايهـساز وبي ـطح مطلـسو المت ـي سـفرهنگدي و اـقتص، ااعيـجتما

مقاله دارند رتبه هفدهم از نظر تعداد مقاالت منتشر  133کشوري که بیش از  117میالدي در میان  2310ايران در سال  SCImagoطبق گزارش 

هاي اخیر شتاب زيادي داشته ولي با توجه به عدم تغییر رتبه ايران از نظر کمي در سالرا دارد. اگرچه رشد علمي  Scopusشده و نمايه شده در 

هاي اخیر، دغدغه جدي براي سیاستگذاران علم و فناوري به وجود آورده که رشد هاي جدي سیاسي و اقتصادي سالايران در سه سال اخیر و چالش

 علم متوقف و يا حتي منفي شود.

هاي علوم کشور دنیا در کل شاخه 153ايران در میان  ESIيا   Essential Science Indicatorتحقیقاتي که در  -حوزه علمي 22در میان 

ترتیب به هر مقاله را کسب کرده است. بدين از نظر متوسط تعداد ارجاع 100رتبه از نظر تعداد ارجاعات و رتبه  01از نظر تعداد مقاالت، رتبه  22رتبه 

رسد رشد کمي ط تعداد ارجاع به هر مقاله را به عنوان يک شاخصي که تا حدودي بیانگر کیفیت است در نظر بگیريم به نظر ميچنانچه شاخص متوس

 تولیدات علمي در ايران همراه با رشد کیفي نبوده و نیازمند توجه جدي است.
 

ژوئن  92لغایت  5224سال گذشته )از اول ژانویه  12 های مرتبط با علوم پزشکی در طی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه -1-5دول ج

 Essential Science Indicator بندیبندی و رتبهبر اساس طبقه  (5214

 حوزه تخصصي
 (citations) ارجاعات  (papers)مقاالت 

 متوسط ارجاع به هر مقاله

 (citations per paper) 
کل کشورهاي مورد 

 بندي در اين حوزهرتبه
 رتبه تعداد رتبه تعداد رتبه تعداد

 131 137 10/1 13 33،111 23 13،125 طب بالیني

 12 31 50/5 11 22،121 03 1،702 شناسي و بیوشیميزيست

 12 33 30/5 03 223،230 23 1،570 شناسيداروسازي و سم

 12 12 31/0 12 2،705 23 2،213 شناسيمیکروب

 12 32 70/2 01 10،251 05 1،123 علم اعصاب و رفتار

 12 11 17/7 15 1،253 02 1،710 شناسي مولکولي و ژنتیکزيست

 130 130 11/2 11 1،150 02 1،157 ايمونولوژي

 10 21 21/2 13 0،110 11 231 شناسيپزشکي/ روانروان
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جهان از نظر میزان  103از نظر استنادات و رتبه  05جهان از نظر تعداد مقاله و رتبه  22میالدي رتبه  2310ما در سال  ISIبر اساس گزارشات 

يعني قبل از انقالب اسالمي شروع  1173کشور جهان را دارا هستیم. براي نشان دادن رشد علمي ايران از سال  112ارجاعات به ازاي هر مقاله، از 

ها بوده است. مقاله خالصه مقاالت کنگره 51نمايه کرده است که از آن تعداد  ISIمقاله در  273در اين سال ايران  ISIس گزارش کنیم. بر اسامي

ها بوده است. مقاله خالصه مقاالت کنگره 01رسیم که از آن تعداد مقاله مي 057اگر بخواهیم همان سال را با کشور ترکیه مقايسه کنیم به تعداد 

باشد. بايد متذکر شويم که چهار دانشگاه ايم که بسیار قابل توجه ميبرابر ترکیه تولیدات علمي داشته 2ر نقطه شروع اين گزارش حدود يعني د

اند. جنگ تحمیلي به بهشتي )دانشگاه ملي سابق( سهم بسزايي از اين تولیدات علمي در آن سال داشتهصنعتي شريف و شهید -شیراز -تهران

 125درست بعد از پايان جنگ تحمیلي  1133ناپذيري وارد نمود. در سال هاي علمي کشور صدمات جبراناي کشور از جمله زيرساختهزيرساخت

مقاله رسید يعني  315باشد. در همان سال تعداد مقاالت ترکیه به مقاله خالصه مقاالت مي 11نمايه شد که از آن تعداد فقط  ISIمقاله از ايران در 

 برابر ايران. 5حدود 

هاي میالدي بعد از دولت 2333مقاله بود. در سال  2353مقاله رسید. در همین سال تعداد مقاالت ترکیه  1001تعداد مقاالت ايران به  1113در سال 

المللي بود. در ي بینهاخالصه مقاالت در کنگره 1700مقاله رسید که از آن تعداد  17037هفتم و هشتم )دولت اصالحات( تعداد مقاالت ايران به 

مقاله  2515مقاله رسید که از آن تعداد  23231میالدي تعداد مقاالت ايران به  2311مقاله رسید. در سال  25125اين سال تعداد مقاالت ترکیه به 

 است. نمايه کرده ISIمقاله در  03172ها بوده است. در اين سال ترکیه خالصه مقاالت کنگره

 

 9-9- وسعه از تولید ناخالص داخلیسهم تحقیق و ت 

انداز مبني بر ارتقاي کشور به جايگاه نخست علمي، فناوري و اقتصادي در منطقه آسیاي جنوب غربي مستلزم دستیابي به اهداف سند چشم

ها و از جمله در حوزه سالمت است. نظر به سهم قابل توجه تولید علم در حوزه ريزي و مديريت تولید، انتشار و کاربرد علم در همه حوزهبرنامه

تحقیقاتي و  -ها و مراکز علميت و نقش تحقیقات علوم پزشکي در ارتقاي سالمت جامعه و در نتیجه توسعه پايدار، توجه به جايگاه دانشگاهسالم

است فناوري در حوزه علوم پزشکي به عنوان موتور محرکه توسعه علوم سالمت کشور از اهمیت به سزايي برخوردار است. به عالوه، علم مفید علمي 

شوند تا شايد يکي از آنها نتیجه کاربردي باشد در حالي که حتي در بهترين مؤسسات تحقیقاتي دنیا نیز هزاران ايده طرح و بررسي مي که

مولکول مورد مطالعه قرار  13333تا  5333آمیزي داشته باشد. براي مثال در حوزه تحقیقات علوم دارويي، براي کشف و توسعه يک دارو موفقیت

 انجامد. سال به طول مي 15تا  13د و فرآيند کامل توسعه يک دارو گیرنمي

پژوهشي نمايه شده  -هاي توسعه تحقیقات و فناوري سالمت همانند تعداد مراکز تحقیقاتي و تعداد نشريات علميهاي اخیر در برخي شاخصدر سال

ها وجود دارد که يکي برداري از اين زيرساختهاي اساسي در بهرهان چالشالمللي از رشد خوبي برخوردار بوديم در حالي که همچنهاي بیندر نمايه

 ترين آنها عدم تخصیص بودجه کافي در اين بخش است.از مهم

 

 9-4-  بودجه بخش دولتی، بخش خصوصی و سایر منابع در تحقیقات علمی کشورهای عضوG52  

تولید ناخالص دولتي به تحقیق و توسعه در صدر قرار دارد. در میان کشورهاي  درصد از 7/0کره جنوبي با اختصاص  G23در میان کشورهاي عضو 

میالدي به  2331درصد در سال  51/3همسايه ترکیه از رشد بااليي در سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص دولتي برخوردار است به طوري که از 

درصد از تولید ناخالص دولتي به تحقیق و توسعه در سال  0ته است. اختصاص افزايش ياف 2312درصد در سال  12/3و  2311درصد در سال  32/3

 میالدي به عنوان برنامه بلندمدت اين کشور درنظر گرفته شده است.  2320

در درصد  10/3و  2313درصد در سال  01/3میالدي به 2333درصد در سال  2/3سهم تحقیق و توسعه کشور مصر نیز با وجود عدم ثبات سیاسي از 

درصد متغیر بوده است. قانون اساسي  27/3تا  2/3اين سهم بین  2313تا  2333هاي رسیده است. اين در حالي است که در طي سال 2311سال 

( را به موضوع تحقیقات علمي اختصاص داده و 20درصدي شرکت کنندگان در رفراندوم همراه بود يک ماده )ماده  13جديد اين کشور که با موافقت 

بنیان، دولت را موظف نموده تا حداقل يک درصد از تولید ناخالص دولتي را صرف تحقیقات علمي نمايد و ن تاکید براي رسیدن به اقتصاد دانشضم

درصد از تولید ناخالص دولتي در مراقبت سالمت، آموزش و  13صرف حدود  المللي برسد.آن را به تدريج افزايش داده تا به سطح استاندارد بین

 هاي دولت مصر است. از جمله برنامه 2317حقیقات علمي تا سال ت
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يافت. در نمودار زير نسبت مخارج درصد ارتقا مي 0براساس قانون برنامه پنجم توسعه نسبت مخارج  پژوهشي به تولید ناخالص داخلي بايد به 

  .سال گذشته نشان داده شده است 13پژوهش به تولید ناخالص داخلي در ايران طي 

 

 9-2-  اقدامات انجام شده در سنوات اخیر 

  تشکیل کارگروه همکاريهاي مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري) بررسي چالش ها، راه

 ها، و ...(کارها، بازنگري آيین نامه

  کارگروه بررسي و ارائه طرح نحوه فعالیت، اداره و تعیین تکلیف آينده شعب بین الملل در نظام آموزش پزشکي کشور)تدوين سند راهبردي

الملل در نظام آموزش سالمت کشور: الگويي براي تداوم فعالیت شعب به منظور ساماندهي ، جذب و چگونگي تداوم فعالیت شعب بین

موثر در تربیت نیروي انساني در ابعاد ملي ، حضور اثرگذار در صنعت تجارت آموزش و تاثیر در الگوي توسعه هدفمند تولید منابع ، حضور 

 آموزش عالي بر اساس نیازها و امکانات( 

 (المللي دانشگاه ها در سند آمايش سرزمینيکارگروه بین المللي سازي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور) با توجه به عملکرد بین 

 کارگروه تحلیل و برآورد نیروي انساني مورد نیاز سالمت کشور با مشارکت معاونت توسعه 

 هاي کلي سالمتتشکیل کارگروه مديريت تامین و تربیت منابع انساني: تدوين راه کارهاي اجرايي سیاست 

 ر) به منظور تامین نیروي انساني کارگروه تدوين شیوه نامه نحوه پذيرش دانشجويان بومي توسط دانشگاه هاي علوم پزشکي کشو

 سال آينده( 13متخصص طي 

 سازي و اقتصاد آموزش پزشکيکارگروه تجاري 

 هاي علوم پزشکيواگذاري و تفويض امور غیر ستادي به دانشگاه  

 

 4- های کلی پیشنهادی حوزه سالمت در برنامه  ششم توسعه ها و برنامهسیاست 

  ه دانش علوم پزشکي در منطقهحیط 13دستیابي به مرجعیت علمي در 

 افزايش نسبت دانشجويان خارجي به داخلي 

 10هاي وابسته به وزارت بهداشت )حضوري(: نسبت هیات علمي تمام وقت )استاديار به باال( به کل هیات علمي در دانشگاه 

 بندي يک درصد برترين دانشمندان جهان توسط افزايش نقش آفريني در توسعه علم و تعداد محققان علوم پزشکي ايران در رتبهESI  از

 نفر 15به  23

 هاي دانش بنیان در حوزه پزشکيافزايش تعداد شرکت 

 هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني نسل سومافزايش دانشگاه 

  پاسخگو به نیازها )شناسايي امور قابل واگذاري به دانشگاه هاي علوم پزشکي، تدوين وظايف واحدهاي ستادي و نظام آموزش پزشکي

  (؛"جلوگیري از اختالط بین وظايف صف و ستاد"صفي بر اساس رويکرد

  سترش جغرافیايي سند راهبرد گ"ارتقاي کیفي نظام آموزش پزشکي)جلوگیري از توسعه ناموزون و کمي آموزش پزشکي با توجه به

ريزي در اين حیطه، راهبردها و اقدامات تدوين شده  آموزش عالي سالمت در جمهوري اسالمي ايران(؛ به لحاظ اهمیت و ضرورت برنامه

  در ادامه آمده است.

  سال آينده با توجه به اسناد باال دستي؛ 5بازبیني کوريکولوم هاي آموزشي در  

  متخصص مورد نیاز در نظام آموزش سالمت کشور) اصالح روند کاهشي و افزايشي تربیت نیروي متخصص(؛ مطالعه و برآورد نیروي انساني 

 اي؛ هاي بین رشتهتوجه به توسعه رشته 
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 ها؛ جلوگیري از ريز کردن بیش از حد تخصص 

 هاي آموزشي؛تجمیع بیمارستان  

 المللي در بخش آموزش پزشکي؛توسعه ارتباطات بین  

 سازي آموزش پزشکي )جلوگیري از توزيع ناعادالنه نیروي انساني(؛ بومي 

 دانشجو، استاد، فضاي فیزيکي،و امکانات و فرآيندها"بازنگري در چهار رکن اصلي آموزش پزشکي".  

 ايجاد دانشگاه هاي علوم پزشکي خصوصي در کشور و منطقه 

 ( ظرفیت برخي از دانشگاه هاي علوم  %23پذيرش دانشجوي خارجي)پزشکي 

 مأموريت محور شدن دانشگاه ها و قطب هاي علوم پزشکي 

 دهندگان خدمات سالمت با رويکرد آموزش مجازي و واگذاري آموزش از طريق سازمان نظام هاي آموزش مداوم ارايهتقويت برنامه

 پزشکي و پرستاري

  نیادانشگاه برتر د 533دانشگاه علوم پزشکي کشور در فهرست  5 برنامه قرارگرفتن 

 براي تامین نیروي انساني تخصصي مورد نیاز کشور  تدوين برنامه 

 نگر کردن آموزش علوم پزشکيبرنامه تغییر محتواي آموزشي حرف پزشکي با هدف جامعه 

 برنامه تربیت نیروي انساني زود بازده )جبران کمبود پرستار در کوتاه مدت(و ايجاد آموزشگاههاي بهیاري و کمک بهیاري 

  ايهاي بین رشتهتوسعه آموزش برنامه 

  تجديدنظر در طول دوره آموزشي علوم پزشکي و مدت زمان طرح نیروي انساني به گونه اي که در طول برنامه نسبت به کاهش تدريجي

 و حذف آن اقدام نمود.

 ديولوژي و...(هاي رشته هاي پزشکي که کشور دچار کمبود است در رشته هاي جراحي مغز و اعصاب، چشم، راتوسعه دوره 

 مأموريت محور شدن قطب هاي پژوهشي در کشور 

 ريزي در جهت تحقق پزشکي فرد محور يا برنامهPersonalized Medicine   

 

 های نوآورانه حوزه آموزش علوم پزشکی کشوربرنامه

 ارتقاي کیفیت آموزش پزشکي 

 راهبرد ارتقاي مديريت و رهبري در نظام آموزش عالي سالمت کشور 

 راهبرد ارتقاي تضمین کیفیت و اعتباربخشي در نظام آموزش عالي سالمت کشور 

 راهبرد تمايز و تفکیک رسالت و فعالیت ها در نظام آموزش عالي سالمت کشور 

 راهبرد پذيرش فراگیر در نظام آموزش عالي سالمت کشور 

 راهبرد تامین مالي نظام آموزش عالي سالمت کشور 

 رک در نظام آموزش عالي سالمت کشورراهبرد نظام مقاطع و مدا 

 راهبرد تعامل با صنعت در نظام آموزش عالي سالمت کشور 

 راهبرد ساختار آموزشي در نظام آموزش عالي سالمت کشور 

 المللي در نظام آموزش عالي سالمت کشورراهبرد توسعه فعالیت هاي بین 

 شورراهبرد توسعه فناوري و اطالعات در نظام آموزش عالي سالمت ک 

 راهبرد مرتبط با هیات علمي در نظام آموزش عالي سالمت کشور 

  راهبرد مرتبط با دانش آموختگان، اثربخشي آموزش مداوم، تاثیر عملکرد، و اخذ جايگاه شغلي مرتبط با دانش در نظام آموزش عالي

 سالمت کشور
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  توسعه هدفمند آموزش عالي سالمت کشور 

 وزش عالي سالمت کشورتوسعه رشته ها و مقاطع در نظام آم 

 تحلیل و برآورد نیروي انساني مورد نیاز سالمت کشور 

 تحلیل اثربخشي و کارايي نظام ادغام در نظامت سالمت  

 تببین بخش هاي غیر دولتي در تربیت نیروي انساني نظام سالمت 

 دست يابي به مرجعیت علمي بر اساس سند چشم انداز 

 علوم پزشکي کشورهاي المللي سازي دانشگاهتسهیل بین 

 اقتصاد آموزش پزشکي 

  دانشگاه برتر دنیا 533دانشگاه علوم پزشکي کشور در فهرست  5برنامه قرار گرفتن 

 تدوين برنامه براي نیروي انساني تخصصي مورد نیاز کشور 

 برنامه تغییر محتواي آموزشي حرف پزشکي با هدف جامعه نگر کردن آموزش علوم پزشکي 

 انساني زودبازده )جبران کمبود پرستار در کوتاه مدت( و ايجاد آموزش هاي بهیاري برنامه تربیت نیروي 

  آزمايشگاه تحقیقاتي جامع  13تکمیل(core laboratory) هاي علوم پزشکي کشورآزمايشگاه جديد در دانشگاه 13اندازي و راه 

 بنیان سالمت محورهاي دانشاجراي برنامه حمايت از شرکت 
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 5- های اجراییاهبردها و سیاستها، رهدف 

 واحد اهداف کلي بخش / فرابخش رديف

 وضع موجود
)پايان سال 

1010) 

پايان برنامه 
 (1133ششم )

 راهبردهاي دستیابي به هدف کلي

 های کلی سالمتسیاست 14و  19، 11بندهای 

 

ــه   توســعه آمــوزش علــوم پزشــکي بــراي پاســخ ب
 نیازهاي نظام سالمت

هاي توسـعه اي خـود   که برنامهتعداد دانشگاههايي 
را بر مبناي بسته هاي تحول و نوآوري در آمـوزش  

 علوم پزشکي بازمهندسي و اجرا نموده اند.

 133 3 درصد

پــذيري، توانمنــدي و مشــارکت افــزايش آگــاهي، مســئولیت
ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفـظ و  

 ارتقاي سالمت ايشان
 مردم براي خودمراقبتي و رعايت سبک زندگي سالمتوانمندسازي 

 هاي حامي سالمتتوسعه محیط
 حمايت از مشارکت مردم در تامین و ارتقاي سالمت
 برقراري تعادل میان عرضه و تقاضاي نیروي انساني

 تأمین و نگهداشت منابع انساني موردنیاز بخش سالمت

 توسعه کمي و کیفي نظام آموزش علوم پزشکي کشور

راري جريان آزاد اطالعات جامع و يکپارچه منابع انسـاني  برق
 بخش دولتي و غیردولتي سالمت

تربیت نیروهاي عمومي و نیروهاي واسـط بـه جـاي تربیـت     
تخصص و فوق تخصص در پاسخ به نیازها و بـازار سـالمت   

 مبتني بر استانداردهاي جهاني
انسـاني  بخش در تربیت نیروي المللي فعال و الهامتعامل بین

 شايسته
 هاي خبره تصمیم يارتوسعه سیستم

 تأمین و نگهداشت منابع انساني موردنیاز بخش سالمت
هاي استخدام، انتصاب، عزل و جبـران خـدمت   تنوع در شیوه

 )نظام پرداخت( نیروي انساني فني، تخصصي و پشتیباني

توســعه مشــاغل فنــي، تخصصــي و پشــتیباني متناســب بــا 
 غیردولتي سالمت نیازهاي بخش دولتي و

توسعه هدفمند مراکز آموزش عالي سالمت بـر اسـاس سـند    
 آمايش سرزمین

 توسعه کمي و کیفي نظام آموزش علوم پزشکي کشور
 هـا براسـاس رويکـرد تلفیـق آمـوزش،     اعتباربخشي دانشکده

درمـاني و نـوآوري   -پژوهش، ارائه خدمات مطلوب بهداشـتي 
 نسل دوم و سوم(آفرين )آوري ثروتدر تولید علم و فن

تنوع در پذيرش و ارتقاي اعضاي هیئت علمـي )تـدريس در   
 المللي و ...(سطح محلي، ملي، بین

هـاي گـروه علـوم پزشـکي و     توسعه کمي و کیفي دانشـگاه 
پـژوهش،   ها براساس رويکرد تلفیق آموزش،اعتباربخشي آن

درمـاني و نـوآوري در تولیـد    -ارائه خدمات مطلوب بهداشتي
 آفرين )نسل دوم و سوم(آوري ثروتعلم و فن

تبديل شدن به  قطـب پزشـکي منطقـه آسـیاي جنـوب غربـي       
 وجهان اسالم در حیطه ارايه خدمات پزشکي مبتني بر پژوهش
 دستیابي به مرجعیت علمي در حیطه علوم و فنون سالمت

 سازي و ارائه خدمات سالمتتوسعه بکارگیري پژوهش در تصمیم
علوم و فنون سـالمت بـا محوريـت    سازي حمايت از تجاري

 خلق ثروت

 
مرجعیت علمي در حیطه هاي دانش دست يابي به 

 علوم پزشکي در منطقه
 13 3 تعداد

 

هـاي  سازي منابع انساني در حوزه پـژوهش ظرفیت
 سالمت

افزايش تعـداد محققـان علـوم پزشـکي ايرانـي در      
بندي يک درصـد برتـرين دانشـمندان جهـان     رتبه

 (ESI)   توسط

افزايش تعـداد محققـان علـوم پزشـکي ايرانـي بـا       
 Scopus و باالتر بر اساس 15معادل  h شاخص

 تعداد
 تعداد

23 
233 

15 
033 

 

 ارتقاي کیفي تحقیقات سالمت
افزايش تعداد مقاالت پراستناد در حوزه سالمت بـر  

 ESIاساس 

افزايش تعداد مجالت علوم پزشکي نمايه شـده در  
PubMed   وScopus 

 تعداد
 تعداد

123 
73-13 

233 
133-133 

 
 تامین شايسته معیشت دانشجويانارتقا کیفیت و 

 توسعه فضاهاي خوابگاهي
 151335333 7335333 متر مربع
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 واحد اهداف کلي بخش / فرابخش رديف

 وضع موجود
)پايان سال 

1010) 

پايان برنامه 
 (1133ششم )

 راهبردهاي دستیابي به هدف کلي

 دستیابي به مرجعیت علمي در حیطه علوم و فنون سالمت
 هاي علم و فناوريتوسعه و تقويت زيرساخت

 هاي حوزه سالمتارتقاي کیفي پژوهش
 تامین پايدار منابع مالي پژوهش

 ساماندهي نظام تأمین مالي توسعه علم و فناوري سالمت کشور
المللـي بـه   ي پژوهش و فناوري از مراکز  بینجذب منابع مال

 ويژه کشورهاي منطقه و جهان اسالم

تسهیل سازوکار فرآيند وقف و خیريه در تأمین مالي پژوهش 
 و فناوري

 تربیت و بکارگیري دانشگران
 ترويج گفتمان علمي

 توسعه دسترسي به دانش و تبادل آن
 هاماموريت گرا کردن دانشگاه

 
 هاسیاست راهبردها ردیف

 های کلیسیاست 11بند 

 

پذيري، توانمندي و مشـارکت  افزايش آگاهي، مسئولیت
ساختارمند و فعاالنه فـرد، خـانواده و جامعـه در تـأمین،     

 حفظ و ارتقاي سالمت ايشان
توانمندسازي مردم براي خـودمراقبتي و رعايـت سـبک    

 زندگي سالم

 هاي حامي سالمتتوسعه محیط
 حمايت از مشارکت مردم در تامین و ارتقاي سالمت

ريـزي عملیـاتي مشـارکتي در    تدوين و اجراي برنامه توانمندسازي شوراها، اصناف، احزاب براي برنامه
 زمینه ارتقاي سالمت

 اطي کشورهاي ارتبهدايت رسانه

هـاي ارتبـاط جمعـي بـا همکـاري      تدوين و اجراي برنامه توسعه آموزش سالمت همگـاني در رسـانه  
 سازمان صدا و سیما و مطبوعات

هاي نوين اطالعاتي و تدوين و اجراي برنامه توسعه آموزش سالمت مبتني بر شبکه آي تي و فناوري
 (M Health ،E Healthارتباطي)

 ها در ارتقاي سالمت جامعهشرکتهدايت مسئولیت اجتماعي 

 ساماندهي نمايندگان و تقويت راهبري وزات بهداشت در شوراي هاي بین بخشي

 تدوين و اجراي برنامه ارتقاي سواد سالمت ايرانیان

ها براي خودمراقبتي به منظور رعايت سبک زندگي سـالم  تدوين و اجراي برنامه توانمندسازي خانواده
 ، بیماري مزمن و حادو مديريت ناخوشي جزيي

 تدوين و اجراي برنامه آموزش سالمت در مدارس از پیش دبستان تا دبیرستان

 هاي مزمنتدوين و اجراي برنامه توسعه آموزش اثربخش بیماران براي خودمديريتي به ويژه در بیماري

 ه سالمتهاي ارتقادهندهاي آموزش و ارتقاي سالمت و جشنواره موقعیتبرگزاري جشنواره رسانه

 تهیه برنامه توانمندسازي افراد کلیدي و مرجع در جوامع محلي

 توانمند سازي جامعه در خصوص مراقبت از سالمندان

هـاي  ها در زمینه شـیوه هاي الزم به زنان و فعال کردن آنان جهت ارتقاي آگاهي خانوادهارايه آموزش
 و وزارت آموزش و پرورش هاي ملي و جمعيسالم زندگي با استفاده از امکانات رسانه

توسعه فرهنگ ورزش در بین دختران و زنان، رفع موانع موجود و دسترسي آنان به امکانات مورد نیـاز  
 هاي ذيربطسازي اوقات فراغت آنان توسط سازمانو بهینه

 ترويج سبک زندگي سالم ايراني اسالمي در جامعه

-هاي کار، مـدارس، دانشـگاه ارتقادهنده سالمت در محـلهاي تدوين و اجراي برنامه توسعه موقعیت

 ها، محالت، روستا، شهر و استانها، بیمارستان

 ريزيگذاري و برنامههاي مردم نهاد در سیاستاستفاده از سازمان
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 هاسیاست راهبردها ردیف

 تدوين و اجراي برنامه يک سفیر سالمت در هر خانواده
 همسال حامي سالمتهاي خوديار، همیار و تدوين و اجراي برنامه توسعه گروه

 هاي حقیقي و مجازي حامي سالمتها، شبکهاتحاديهها،تدوين و اجراي برنامه توسعه ائتالف
 هاي مردم نهادحمايت از سازمان

 های کلیسیاست19بند 

 

 برقراري تعادل میان عرضه و تقاضاي نیروي انساني
 تأمین و نگهداشت منابع انساني موردنیاز بخش سالمت

 کمي و کیفي نظام آموزش علوم پزشکي کشورتوسعه 

برقراري جريان آزاد اطالعات جـامع و يکپارچـه منـابع    
 انساني بخش دولتي و غیردولتي سالمت

تربیت نیروهاي عمـومي و نیروهـاي واسـط بـه جـاي      
تربیت تخصص و فوق تخصص در پاسـخ بـه نیازهـا و    

 بازار سالمت مبتني بر استانداردهاي جهاني
بخـش در تربیـت نیـروي    مللي فعال و الهامالتعامل بین

 انساني شايسته
 هاي خبره تصمیم يارتوسعه سیستم

 تأمین و نگهداشت منابع انساني موردنیاز بخش سالمت
هاي اسـتخدام، انتصـاب، عـزل و جبـران     تنوع در شیوه

خدمت )نظام پرداخت( نیروي انساني فني، تخصصـي و  
 پشتیباني

شـتیباني متناسـب بـا    توسعه مشاغل فني، تخصصي و پ
 نیازهاي بخش دولتي و غیردولتي سالمت

توسعه هدفمند مراکز آموزش عالي سالمت بـر اسـاس   
 سند آمايش سرزمین

 توسعه کمي و کیفي نظام آموزش علوم پزشکي کشور
 ها براساس رويکرد تلفیق آموزش،اعتباربخشي دانشکده

درمـاني و  -پژوهش، ارائـه خـدمات مطلـوب بهداشـتي    
آفرين )نسل دوم آوري ثروتي در تولید علم و فننوآور

 و سوم(

تنوع در پذيرش و ارتقاي اعضاي هیئت علمي )تدريس 
 المللي و ...(در سطح محلي، ملي، بین

هاي گروه علوم پزشـکي و  توسعه کمي و کیفي دانشگاه
 هـا براسـاس رويکـرد تلفیـق آمـوزش،     اعتباربخشي آن

درمـاني و  -شـتي پژوهش، ارائـه خـدمات مطلـوب بهدا   
آفرين )نسل دوم آوري ثروتنوآوري در تولید علم و فن

 و سوم(
 

ايجاد و ارائه بانک اطالعات برخط شغل و شاغل براساس تعادل بین عرضه و تقاضاي نیروي انسـاني  
مورد نیاز بخش دولتي و غیردولتي سالمت به تفکیک رشته شغلي و منطقه جغرافیايي در وزارت کـار،  

 رفاه اجتماعيتعاون و 
باني منابع انساني بخش سالمت کشور با مديريت واحد در وزارت بهداشت درمان و استقرار نظام ديده

 آموزش پزشکي

 باني آموزش عالي  سالمتطراحي و استقرار نظام ديده

 هاي فضاي مجازيسازي در نظام آموزش عالي  سالمت از طريق استفاده از ظرفیتشبکه

هاي شغلي واسـطه  هاي مختلف شغلي با هدف ايجاد و تقويت پستها و گروه، رشتههابازتعريف رسته
کار دهان و دندان، پزشک خانواده، مراقب سالمت و غیره( و به تناسب آن ايجـاد  )مثل بهیار، بهداشت

 هاي مورد نیاز براي تربیت اين دسته از نیروهامحل-رشته
هاي گروه علـوم پزشـکي، پیراپزشـکي و    لوم آموزشي رشتهبازنگري، اجرا و نظارت بر برنامه و کوريکو

-هـاي اسـالمي  المللي و مبتني بـر ارزش زيستي، متناسب با نیازهاي نظام سالمت، استانداردهاي بین
 بارسال يک 5ايراني هر 

 توسعه مقاطع تحصیالت تکمیلي مبتني بر نیاز مانند طب سالمندي، پزشکي خانواده، طب تسکیني و ...

جايي نیروهاي مازاد بر نیـاز گـروه پزشـکي و پیراپزشـکي، بـا رعايـت کـدينگ سـازمان         جابهتسهیل 
 بهداشت جهاني به کشورهاي متقاضي

اي با رعايت استانداردهاي ارائه خدمت ملـي  تأمین نیروي انساني مورد نیاز سالمت از بازارهاي منطقه
 و کدينگ سازمان بهداشت جهاني

 آموزشي با مراکز معتبر جهاني -يهاي مشترک علماجراي برنامه

هـاي تحصـیلي و   هاي خارجي و داخلـي در قالـب بـورس   تسهیل تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاه
 هاي مطالعاتيفرصت

المللـي در زمینـه تبـادل شـواهد علمـي و      اي و بـین تعامل سازنده با مراکز معتبر علمي داخلي، منطقه
 الگوهاي نوين آموزشي

ستاد ملي مديريت منابع انساني سالمت، جهت وحدت فرمانـدهي و يکپـارچگي تخصـیص و    تشکیل کمیته/ 
 سامانه برخط توزيع نیروي انساني -هاي دولتي و غیردولتي سالمتتوزيع منابع انساني در بخش

 هاي ملي سالمتها، پروژهها، برنامهتدوين و الصاق پیوست منابع انساني براي کلیه طرح

گیري درخصوص توزيع منابع انساني و خـدمات سـالمت در کشـور بـر     به تصمیم ايجاد سامانه کمک
 ها و غیرهاساس شرايط جغرافیايي، جمعیتي، امکانات و بار و الگوي بیماري

کنندگان خدمات سالمت براسـاس ظرفیـت کمـي و    استقرار نظام اعتباربخشي و ارزيابي عملکرد ارائه
 ، ارتقاء شغلي و تشويق براساس آنکیفي ارائه خدمت و اصالح نظام پرداخت

برخـوردار، بـا   تخصیص اعتبار ويژه جهت جبران خدمات نیروي انساني بخش سالمت در منـاطق کـم  
 نرخ مناسب و در قالب نظام پرداخت عملکردي

 ها بین سطوح مختلف شغليهاي منطقي نمودن نسبت پرداختتدوين و اجراي سیاست

ايط احراز مشاغل واحدهاي ارائه خدمت صف و ستاد با توجـه  اصالح ترکیب مشاغل، شرح شغل و شر
به ادغام نظام خدمات آموزش عالي گروه علوم پزشکي در نظام ارائه خدمات سالمت متناسب بـا نیـاز   
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کار اصالح معیارهاي جذب، استخدام و توزيع نیروي انساني مورد نیاز بخش سالمت متناسب با حجم 

هاي مورد نیاز بازار کار براي هر گروه شغلي و بازبیني آن حـداقل هـر   ها و مهارتو ترکیب شايستگي
 بارسال يک 5

 هاي علوم پزشکي درگیر در آموزش عالي سالمتتوانمندسازي بدنه کارشناسي ستاد و دانشگاه
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 هاسیاست راهبردها ردیف

 گزينيتدوين و اجراي برنامه بومي

ي جغرافیـايي  سات آموزشي در نظام سـالمت براسـاس حـوزه   ها و مؤسبندي مأموريتي دانشگاهسطح
)کـارداني، کارشــناسي، ارشــد،     المللي(، سطح مدارج آموزشـي اي، ملي و بین)محلي، استاني، منطقه

 اي، متخصص و ساير عناوين( و وابستگي سازماني )مستقل، تابعه يا وابسته(دکتـراي حرفه

نیروي انساني مورد نیاز کلیه سـطوح نظـام ارائـه خـدمات      واگذاري اختیار شناسايي، جذب و استخدام
سالمت و آموزش عالي گروه پزشکي از سازمان برنامه و بودجه کشور بـه وزارت بهداشـت، درمـان و    

 آموزش پزشکي بر اساس برنامه و بودجه مصوب.

امناي دانشگاه  ها به هیئتواگذاري اختیار شناسايي، جذب و استخدام نیروي انساني مورد نیاز دانشگاه
 بر اساس برنامه و بودجه مصوب

آموختگان گروه علوم پزشکي توسـط وزارت بهداشت و صـالحیت عملـي   تأيید صالحیت علمي دانش
 ها توسط سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام پرستاري کشورآن

 وقـت اصالح جذب و استخدام اعضاي هیئت علمي، بـا توجـه بـه اصـالح هـرم هیئـت علمـي تمـام        
 بندي جذب(هاي دولتي و غیردولتي )مرحلهدانشگاه

سـال در محـل    13ها حداقل بمـدت  مندي از خدمات آنجذب تمام وقت اعضاي هیئت علمي و بهره
 استخدام اولیه

 آموزي عضو هیئت علمياجراي برنامه تربیت و مهارت

ها و با در نظر گرفتن ناصالح فرآيند ارتقاي اعضاي هیئت علمي براساس ارزشیابي متوازن عملکرد آ
میزان تحقق متوازن اهداف آموزشي، پژوهشي، فناورانه، اجرايـي و ارائـه خـدمات در تمـامي سـطوح      

 شبکه ارائه خدمات سالمت

 هاي نوين آموزشيها در کاربست فناوريتوانمندسازي اعضاي هیئت علمي دانشگاه

 مايش سرزمینطراحي ساختار و هرم هیئت علمي در نظام سالمت مبتني بر آ

اصالح نظام اعتباربخشي مراکز آموزشي، اعضاي هیات علمي و دانشجويان، برمبناي آمـوزش و ارائـه   
آفـرين و اصـالح نظـام توزيـع منـابع      درماني تولید علم و فنـاوري ثـروت   -خدمات مطلوب بهداشتي

 عمومي و پرداخت و تشويق براساس آن
اي و علـوم و  رشـته هـاي میـان  بـا رويکـرد حیطـه   هاي تحصـیالت تکمیلـي جديـد    اندازي  رشتهراه

 هاي نوينفناوري

 اي در نظام آموزش عالي سالمتباني اخالق حرفهاستقرار نظام ديده

 هاي علوم پزشکي بر مبناي الگوي آمايش سرزمینتقويت تفويض اختیارات به دانشگاه

 سازي دانش آموزش پزشکي و تولید شواهد معتبر مليبومي

 های کلیسیاست14بند 

تبديل شدن به  قطب پزشـکي منطقـه آسـیاي جنـوب      
غربي وجهان اسالم در حیطـه ارايـه خـدمات پزشـکي     

 مبتني بر پژوهش
دستیابي به مرجعیـت علمـي در حیطـه علـوم و فنـون      

 سالمت

سـازي و ارائــه  توسـعه بکــارگیري پـژوهش در تصــمیم  
 خدمات سالمت

مت بــا ســازي علــوم و فنــون ســالحمايــت از تجــاري
 محوريت خلق ثروت

 دستیابي به مرجعیت علمي در حیطه علوم و فنون سالمت
 هاي علم و فناوريتوسعه و تقويت زيرساخت

 هاي حوزه سالمتارتقاي کیفي پژوهش
 تامین پايدار منابع مالي پژوهش

ساماندهي نظـام تـأمین مـالي توسـعه علـم و فنـاوري       
 سالمت کشور

پژوهش با تهیه محتواي تصويري و يا صوتي و يا ساير  -مجالت علميتسهیل ترجمان دانش توسط 
 هامحتواهاي متني براي انتقال يافته

هاي پژوهش در حیطه  کمیـت و کیفیـت خـدمات سـالمت و     کارگیري يافتهبهبود سازوکار و الزام به
 تصمیم سازي نظام سالمت

جمله پرونـده الکترونیـک بیمـاران( و     هاي الکترونیک سالمت )ازسیاستگذاري انجام پژوهش بر داده
 هاي مرتبط با سالمتبرقراري اتصال آنها با ساير داده

 محورهاي کاربردي و سفارشتوسعه و حمايت از اجراي طرح

 هاي دانش بنیانتسريع و تسهیل فرآيند اجرايي ارزيابي و اعتبارسنجي شرکت
 قضائیه  ها در قوهه شکايات و دادخواهيايجاد نهاد دادرسي تخصصي علم و فناوري براي رسیدگي ب

ريزي و سیاستگذاري براي مديريت کاهش هزينه تولید نسـبت بـه وارداتا اقـالم پرمصـرف در     برنامه
 حوزه سالمت

 ساماندهي نظام ثبت پتنت  مرتبط با نظام سالمت

 هاي مالیاتي و ...(تهاي نوآوري و شکوفايي )مالي، معافیبنیان و تقويت صندوقهاي دانشحمايت از شرکت

 هاي علم و فناوري در حوزه سالمتحمايت از رشد و گسترش مراکز رشد و پارک

 در حوزه سالمت High Techتسهیل سازوکار صادرات محصوالت 
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 هاسیاست راهبردها ردیف

المللي فناوري از مراکز  بینجذب منابع مالي پژوهش و 
 به ويژه کشورهاي منطقه و جهان اسالم

تسهیل سازوکار فرآيند وقف و خیريـه در تـأمین مـالي    
 پژوهش و فناوري

 تربیت و بکارگیري دانشگران
 ترويج گفتمان علمي

 توسعه دسترسي به دانش و تبادل آن
 هاماموريت گرا کردن دانشگاه

 

 توانمندسازي و فرهنگسازي توسعه فناوري

بـا دانـش روز    هاي علمي همگامافزاري مورد نیاز پژوهشافزاري و نرمايجاد و توسعه امکانات سخت
(cutting edge scholarly research) 

اي جهـت شـناخت دقیـق و عوامـل خطـر      سیاستگزاري و توسـعه ظرفیـت مطالعـات ملـي و منطقـه     
 ها هاي مزمن به منظور انجام مداخالت جهت پیشگیري از اين بیماريبیماري

بستري مناسـب جهـت تولیـد    ها و پیامدهاي سالمت به عنوان هاي ثبت نوين بیمارياندازي نظامراه
 شواهد ارزيابي وضعیت خدمات پیشگیري و درماني در سیستم سالمت کشور

 تدوين و اجراي برنامه توسعه ظرفیت جذب و به کارگیري دانشگران و فناوران

هـا،  ارزشیابي کیفي نهادهاي تحقیقاتي و تخصیص منابع مالي پژوهش به مراکز تولید دانش )دانشگاه
هـاي علـم و فنـاوري، کـارآيي و عملکـرد و      ي و...( براساس تقسیم کـار ملـي، خوشـه   مراکز تحقیقات

 هابندي دانشگاهدرجه
 ها   اندازي سامانه ارزشیابي فناوري دانشگاهراه

 هاي تربیت پزشکان برجسته بر اساس تجربه جهاني پزشک پژوهشگرايجاد و توسعه دوره
هاي دکتري هاي دکتري بر پايه تحقیق، توسعه دورههاي تحصیالت تکمیلي، توسعه دورهتوسعه دوره

 محورآموزش PhDبر پايه تحقیق، پسادکتري و  

 ها، مراکز و مؤسات آموزش عاليبهبود وضعیت معیشتي و امکانات رفاهي اعضاي هیئت علمي دانشگاه

استعدادهاي درخشان و نخبگان و استفاده از توان و ظرفیـت  شناسايي، جذب، حفظ، حمايت و هدايت 
 آنان در توسعه کشور

 هاي مختلف نظام سالمتريزي براي رفع موانع و تقويت انگیزه حضور نخبگان در عرصهبرنامه

 هاي سالمتآموزي و دانشجويي کشور در حوزهترويج تفکر پژوهش و اخالقِ پژوهش در جامعه دانش
هاي علم و فناوري سالمت )به ويژه هاي اطالعاتي معتبر و روزآمد در حوزهبانک تسهیل دسترسي به

 گذاري و اقتصاد سالمت(مديريت، سیاست
 ايجاد کريدور ارتباط نخبگان با دانشمندان ايراني مقیم خارج

 انتشار همه مجالت حوزه علوم سالمت به صورت الکترونیک

ي جهت فعالیت در زمینه انتشار دانش در نظام سالمت با فراهم نمودن بستر الزم براي بخش غیردولت
 تأکید بر جداسازي بخش تحريريه از انتشار در مجالت علمي و تخصصي کردن حوزه انتشار

هاي تابعه بـراي اختصـاص واســطه انــتقال     الزام وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي و سازمان
 ام خريد و انتقال فناوري از خارج از کشورها(  به هنگها يا پژوهشگاهفـناوري )دانشگاه

 ايجاد بستر اختصاصي اينترنتي پر سرعت براي شبکه دانشگاهیان نظام سالمت

 توسعه ديپلماسي علم و فناوري با اولويت کشورهاي جهان اسالم

 هاي داخل و خارج از کشورفناورانه بین دانشگاه -هاي علميتوسعه همکاري

اي و يـا عضـويت در   هـاي منطقـه  المللـي بـا ايجـاد پیمـان    نهادهاي بـین گسترش تعامل با مراکز و 
 الملليهاي همکاري بینشبکه

 هاکارگیري فناوري اطالعات و شبکه جهت تسهیل ارتباطات و همکاريحمايت از به

-هاي حمـايتي در حـوزه  ها و ساير صندوقهاي پژوهشي( دانشگاهآزادسازي استفاده از پژوهانه )گرنت

دار)مصرح در سند نقشه جامع علمي کشور در نظام سالمت( براي  اعضاي هیئت علمـي  لويتهاي او
آموزان و المللي داخل کشور و تمامي دانشجويان و دانشهاي دولتي و غیردولتي و بینتمامي دانشگاه

 بخش خصوصي و واحدهاي تحقیق و توسعه به رسمیت شناخته شده فعال در داخل ايران
هـا در  المللـي دانشـگاه  المللي دانشگاهي جهت ارتقاي رتبـه بـین  هاي بینا و شاخصهتوسعه ظرفیت
 سازي جذب متقاضیان خارجي و جلوگیري از خروج متقاضیان به خارج از کشورراستاي زمینه

انـدازي مراکـز رشـد و    هـا بـه منظـور توجـه و تمرکـز بـر راه      هاي الزم براي دانشـگاه طراحي مشوق
 وريهاي علم و فناپارک

هـاي کـارا   هاي تحصیالت تکمیلـي و تعريـف مشـوق   دار پژوهشي براي دورههاي اولويتتعیین حوزه
 هاي کارشناسي ارشد و دکتراي منجر به فناوري و ثبت اختراعبراي پژوهش

 ها در امور مرتبط به توسعه فناوريترغیب وتسهیل مشارکت فعال اعضاي هیئت علمي دانشگاه

 اکز تحقیقاتي بر اساس اولويت هاي ملي پژوهشتدوين ماموريت هاي مر

 شبکه سازي مراکز تحقیقاتي کشور بر اساس ماموريت و تقسیم کار ملي

  



 

 6- روند اعتبارات آموزش و پژوهش 

 هاي آموزش و پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيبرنامه و فعالیت

بندی شماره طبقه 

 برنامه و فعالیت
 سنجه عملکرد عنوان برنامه/فعالیت

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

 عملکرد

1932 

 عملکرد

1932 

 مصوب

1932 

 برآورد

1931 

 عملکرد

1932 

 عملکرد

1932 

 مصوب

1932 

 برآورد

1931 

 1،212،133 1،133،333 1،213،113 372،115 113،333 133،333 133،333 31،733 رتبه رشدتولیدات علمي برنامه توسعه  تحقیقات علوم پزشکي 1230330333

 3،257 5،111 2،222 1،015 55 53 53 12 فعالیت احیاء اخالق درپژوهش 1230330332

 13،115 7،332 3،001 5،352 53 15 15 03 فعالیت ارزشیابي فعالیت هاي پژوهشي 1230330331

 15،521 11،123 11،770 3،222 11 13 13 01 موسسه موسسات تحقیقات علوم پزشکي کشوراعتباربخشي به  1230330335

 22،511 11،321 23،173 11،151 55 53 53 12 مطالعه انجام مطالعات فنآوري سالمت،توانمندسازي،ارزشیابي وپايش فنآوري 1230330331

 21،001 15،211 12،173 11،050 11 13 13 01 همايش-کارگاه برگزاري کارگاه هاوهمايش ها 1230330310

 23،333 11،025 52،132 02،222 11 13 13 01 پروژه تحقیقات سیاستگذاري درنظام سالمت 1230330315

 23،333 11،025 52،132 02،222 22 23 23 17 مرکز-دانشگاه انجام تحقیقات مشارکتي مبتني برجامعه 1230330312

1230330313 
درزمینه تولیدوخودکفايي دارووتجهیزات وفرآورده هاي پزشکي توسعه علم وفنآوري 

ازطريق دانشگاه ها،سازمان هاي تابعه وياصندوق غیردولتي پژوهشي وفنآوري وابسته به 
 وزارت بهداشت

 271،051 233،251 211،321 113،230 113 133 133 35 پروژه

 212،130 212،301 225،173 153،320 113 133 133 35 مرکز-دانشگاه پزشکيحفظ وارتقاي رتبه علمي تحقیقات وفنآوري علوم  1230330323

 23،333 11،025 52،132 02،222 11 13 13 3 آزمايشگاه آزمايشگاه جامع 13حمايت از 1230330321

 23،333 11،025 52،132 02،222 1 1 1 0 آزمايشگاه حمايت ازآزمايشگاه حیوانات 1230330322

 10،013 01،371 02،372 20،372 113 133 133 35 مرکز-دانشگاه ازارتقاي سرمايه هاي انساني درمراکزتحقیقاتي دانشگاه هاي علوم پزشکيحمايت  1230330320

 23،333 11،025 52،132 02،222 223 233 233 121 نفر حمايت ازپزشک پژوهشگر 1230330321

1230330325 
پزشکي،مراکزتحقیقاتي وآزمايشگاه هاي  حمايت ازتحقیقات بالیني وکمیته هاي تحقیقات

 جامع تحقیقات
 37،317 22،073 25،112 12،011 553 533 533 121 دانشگاه

1230330322 
حمايت ازطرح هاي تحقیقاتي وکمیته هاي تحقیقات دانشجويي وتوانمندسازي مجالت 

 علمي پژوهشي،محققان وکارکنان پژوهش
 11،512 05،511 07،571 22،023 113 133 133 35 کمیته-طرح

1230330327 
حمايت ازطرح هاي توانمندسازي دانشگاه هاجهت دستیابي به رتبه هاي برتردرنظام رتبه 

 بندي داخلي وبین المللي
 1،202 2،135 7،035 5،127 11 13 13 01 طرح-دانشگاه

 11،353 03،333 01،713 22،271 22 23 23 17 طرح-دانشگاه حمايت ازمطالعات همگروهي ملي دردانشگاه هاي علوم پزشکي 1230330323

 23،333 11،025 52،132 02،222 113 133 133 35 نشريه حمايت ازنشريات بین المللي چاپ داخل 1230330321

 55،130 01،553 11،352 21،071 55 53 53 12 شبکه حمايت وتوسعه شبکه هاي تحقیقات پزشکي 1230330303



 

 

 

بندی شماره طبقه 

 برنامه و فعالیت
 سنجه عملکرد عنوان برنامه/فعالیت

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

 عملکرد

1932 

 عملکرد

1932 

 مصوب

1932 

 برآورد

1931 

 عملکرد

1932 

 عملکرد

1932 

 مصوب

1932 

 برآورد

1931 

 123،377 12،035 17،710 23،510 55 53 53 12 مجله دسترسي به مجالت الکترونیک 1230330301

 10،722 1،325 13،107 7،021 11 13 13 3 سامانه راه اندازي وتوسعه بانکهاي اطالعاتي علوم پزشکي 1230330302

 7،101 5،027 5،202 0،155 035 053 053 212 مرکز-دانشگاه راهبري وتوسعه همکاري هاي بین المللي علمي،پژوهشي درحوزه سالمت 1230330307

 127،121 11،072 12،272 27،311 223 233 233 121 مرکز-دانشگاه راهبري وحمايت ازدانشگاه هاي برترودرحال توسعه وپژوهش،اختراعات وابداعات 1230330303

 13،131 7،033 7،720 5،123 223 233 233 121 مرکز-دانشگاه آفريني علوم پزشکيراهبري وحمايت ازطرح هاي پژوهشي وفنآوري وتوسعه فن  1230330301

 1،013 2،701 1،170 2،212 1 1 1 1 خدمت الکترونیکي برنامه توسعه دولت الکترونیک 1332357333

 1،013 2،701 1،170 2،212 1 1 1 1 سامانه ايجادبانک هاي اطالعاتي وسامانه هاي الکترونیکي 1332357311

 11،511 13،121 2،120 1،121 11 13 13 3 رتبه رشدتولیدات علمي برنامه توسعه  تحقیقات علوم پزشکي 1230330333

 3،122 2،127 0،135 2،573 55 53 53 12 پروژه اجراي پروژه هاي ملي آموزشي درارتباط باقطبهاي علمي پزشکي 1230330331

 110 103 32 55 2 2 2 2 رويداد کشوري مرتبطبرگزاري همايش وکارگاه هاي  1230330311

 023 205 112 11 2 2 2 2 جلد چاپ کتاب ونشريات 1230330311

 5،355 0،221 2،217 1،111 11 13 13 3 طرح راهبري واجراي تحقیقات کاربردي آموزش عالي دانشگاه هاي علوم پزشکي 1230330302

 11،115 13،055 2،123 1،111 33 33 33 23 دانشجودرسنوات مجازتحصیلي ديني دانشجويان-فرهنگيبرنامه حمايت وهدايت فعالیت هاي  1731312333

 3،250 5،112 0،223 2،022 33 33 33 23 فعالیت حمايت ازفعالیت هاي فرهنگي وتشکل هاوکانون هاي دانشجويي 1731312331

 2،112 1،101 2،752 1،775 77 73 73 51 فعالیت وديني دانشجويان علوم پزشکيراهبري وبرگزاري جشنواره هاوسمینارهاي فرهنگي مذهبي  1731312332

 02،112 25،337 12،353 13،052 11 13 13 3 ورزشکار برنامه ورزش همگاني دانشجويان 1732332333

 2،752 1،170 1،220 731 11 13 13 3 مسابقه-المپیاد اي دانشجويان علوم پزشکيبرگزاري المپیادومسابقات ورزشي قهرماني،همگاني وتک رشته 1732332330

 00،023 20،111 11،327 1،520 00 03 03 25 رويداد برگزاري جشنواره هاوسمینارهاي فرهنگي ورزشي دانشگاه هاي علوم پزشکي 1732332331

 12،731 21،077 10،311 27،711 22 23 23 51 دانشجودرسنوات مجازتحصیلي برنامه آموزش دکتراي حرفه اي 1330332333

 2،330 1،101 0،351 1،170 22 23 23 51 برنامه علوم پزشکي Ph.Dتدوين برنامه هاي آموزشي جديدوبازنگري درکوريکولوم رشته هاي  1330332332

1330332337 
حمايت ازدانشگاه هاي علوم پزشکي جهت ايجادوتوسعه رشته هاي جديدوتربیت 

 علوم پزشکيدانشجويان دکتري حرفه اي 
 72،103 51،571 00،301 21،322 212،733 117،333 117،333 122،351 دانشجو

 2،333 1،102 0،353 1،172 33 33 33 23 دوره راه اندازي دوره هاي فلوشیپ 1330332333

 2،333 1،102 0،353 1،172 11،333 13،333 13،333 00،333 دانشجو نظارت آموزش گروه علوم پزشکي وپیراپزشکي 1330332313

 11،115 13،055 2،123 1،111 212،733 117،333 117،333 122،351 دانشجودرسنوات مجازتحصیلي برنامه ارايه خدمات فرهنگي به دانشجويان 1330331333



 

بندی شماره طبقه 

 برنامه و فعالیت
 سنجه عملکرد عنوان برنامه/فعالیت

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

 عملکرد

1932 

 عملکرد

1932 

 مصوب

1932 

 برآورد

1931 

 عملکرد

1932 

 عملکرد

1932 

 مصوب

1932 

 برآورد

1931 

 11،115 13،055 2،123 1،111 212،733 117،333 117،333 122،351 دانشجو حمايت ازتامین سالمت روان دانشجويان 1330331310

 1،110،315 1،310،531 223،072 135،032 212،733 117،333 117،333 122،351 دانشجودرسنوات مجازتحصیلي برنامه ارتقاي کیفیت فعالیت هاي آموزشي وکمک آموزشي 1330313333

 2،752 1،170 1،220 731 1،133 1،333 1،333 7،220 برنامه اجراي برنامه هاي آموزش مداوم علوم پزشکي 1330313332

1330313331 
اجراي کارگاه هاي آموزشي جهت ارتقاي دانش ومهارت هاي آموزش اعضاي هیات 

 علمي علوم پزشکي
 5،535 0،112 2،117 1،573 221،133 231،333 231،333 172،733 نفر

 1،123 2،151 1،305 1،130 11،333 13،333 13،333 15،212 هیات علمي ارتقاي دانش ومهارت هاي اعضاي هیات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي 1330313335

 27،520 11،703 12،200 7،313 5،533 5،333 5،333 1،205 دانشجو ارتقاي وتعالي برنامه هاي تحصیالت تکمیلي 1330313332

1330313337 
ارزيابي دروني وبیروني دانشگاه هاي علوم پزشکي وبیمارستان هاي آموزشي وسنجش 

 آموزشيهاي 
 5،535 0،112 2،117 1،573 010 012 012 221 گزارش

1330313331 
انجام فعالیت هاي دبیرخانه هاي داروسازي،پزشکي عمومي،علوم پايه وشوراي تخصصي 

 درراستاي ارتقاي کیفیت فعالیت هاي آموزشي وکمک آموزشي علوم پزشکي
 00،323 20،272 11،271 1،123 15 11 11 12 فعالیت

 11،715 11،151 3،775 5،223 7،513 2،133 2،133 5،311 نخبه انجام فعالیت هاي مرتبط بااستعدادهاي درخشان ونخبگان علمي 1330313313

 3،257 5،111 0،273 2،027 51 12 12 01 فعالیت انجام فعالیت هاي مرتبط باپزشکي پاسخگووپزشکي جامعه نگر 1330313311

 10،132 03،155 11،112 12،071 232 223 223 525 رويداد المپیادعلمي،سمینار،جشنواره،همايش ها،نشستهاوکارگاه هاي آموزشي علوم پزشکيبرگزاري  1330313312

 2،333 1،102 0،353 1،172 221،133 231،333 231،333 172،733 نفر پیگیري اهداف سندملي پیشگیري وکنترل بیماري هاي غیرواگیروعوامل خطرمرتبط 1330313312

 372،211 223،133 031،127 251،133 212،733 117،333 117،333 122،351 نفر تحول ونوآوري درآموزش پزشکي 1330313323

 15،530 11،110 2،313 1،111 2،233 2،333 2،333 1،211 بسته تدوين استانداردها وتهیه بسته هاي آموزشي وکمک آموزشي علوم پزشکي 1330313321

 12،223 03،531 13،123 12،221 1،253،333 1،533،333 1،533،333 1،273،533 اقالم خريدتجهیزات وماشین آالت آموزشي 1330313301

1330313312 
کمک به تامین وسايل آموزشي وکمک آموزشي وتهیه موادمصرفي دانشجويان علوم 

 پزشکي وبرگزاري کالس هاوکارگاه هاي آموزشي
 022،122 201،517 110،511 12،531 13 32 32 21 دانشگاه

 552،171 012،301 215،511 153،072 2،753 2،533 2،533 2،113 دانشجودرسنوات مجازتحصیلي برنامه اعطاي بورس تحصیلي به دانشجويان خارجي و ايراني 1330311333

1330311335 
کشوروغیرايراني راهبري واعطاي بورس به دانشجويان علوم پزشکي داخل وخارج 

 وتبديل بورس خارج به داخل
 552،171 012،301 215،511 153،072 1،133 1،333 1،333 317 دانشجو

 123،071 32،210 50،532 01،531 05 02 02 27 داوطلب برنامه سنجش وپذيرش 1330322333

 11،071 27،255 11،112 27،355 113،333 133،333 133،333 152،123 نفر انجام فعالیت هاي مرتبط بامرکزسنجش وپذيرش 1330322332

1330322312 
راهبري وبرگزاري کلیه آزمونهاي مرتبط بادبیرخانه هاومراکزمعاونت آموزشي وزارت 

 بهداشت ودانشگاه هاي علوم پزشکي کشور
 22،333 13،203 11،552 7،150 05 02 02 27 آزمون

 1،015،333 1،333،333 1،333،333 1،333،333 117 100 100 110 دانشجودرسنوات مجازتحصیلي برنامه آموزش دکتراي حرفه اي 1330332333

 113،533 033،333 033،333 033،333 22،333 23،333 23،333 12،113 دانشجو آموزش دانشجويان شبانه وبین الملل 1330332331



 

 

 

بندی شماره طبقه 

 برنامه و فعالیت
 سنجه عملکرد عنوان برنامه/فعالیت

 ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

 عملکرد

1932 

 عملکرد

1932 

 مصوب

1932 

 برآورد

1931 

 عملکرد

1932 

 عملکرد

1932 

 مصوب

1932 

 برآورد

1931 

 172،533 733،333 733،333 733،333 210،133 111،333 111،333 121،013 دانشجو آموزش گروه پزشکي وپیراپزشکي 1330332332

 217،533 533،333 533،333 533،333 5،533،333 5،333،333 5،333،333 1،205،333 دستاورد برنامه پژوهش هاي توسعه اي دانشگاهي 1335330333

 217،533 533،333 533،333 533،333 113 133 133 35 پروژه ارايه خدمات پژوهشي 1335330331

 2،175 5،333 5،533 5،333 23 13 13 15 خدمت الکترونیکي برنامه توسعه دولت الکترونیک 1332357333

 2،175 5،333 5،533 5،333 23 13 13 15 سامانه ايجادبانک هاي اطالعاتي وسامانه هاي الکترونیکي 1332357311

 115،113 113،533 121،117 103،333 273 215 215 233 رشدتولیدات علميرتبه  برنامه توسعه  تحقیقات علوم پزشکي 1230330333

 115،033 113،333 121،023 121،553 273 215 215 233 نفر راهبري توسعه هماهنگي وارزيابي تحقیقات 1230330301

1230330311 
در انتشار فصلنامه هاي آموزشي به منظور تقويت و توسعه برنامه هاي مبارزه با دخانیات 

 نظام شبکه
 213 533 537 153 1 1 1 1 شبکه

 21،753 53،333 51،257 13،333 272،133 251،333 251،333 212،517 دانشجودرسنوات مجازتحصیلي برنامه ارايه خدمات فرهنگي به دانشجويان 1330331333

 27،133 23،333 21،730 22،333 22،733 57،333 57،333 13،271 دانشجو برگزاري اردوهاي جهادي 1330331330

1330331313 
 امور قرآني و ديني و فرهنگي، هاي آموزشي،برنامه و هاحمايت ازبرگزاري جشنواره

 نشريات دانشجويي علوم پزشکي و ،تشکل ها شوراها
 11،353 03،333 02،551 22،333 210،133 111،333 111،333 121،013 دانشجو

 711،153 513،333 113،333 132،333 731 710 710 231 دانشجودرسنوات مجازتحصیلي فعالیت هاي آموزشي وکمک آموزشيبرنامه ارتقاي کیفیت  1330313333

 711،153 513،333 113،333 132،333 731 710 710 231 نفر راهبري خدمات آموزشي 1330313307

 101،533 133،333 133،533 133،515 113 133 133 35 رتبه رشدتولیدات علمي برنامه توسعه  تحقیقات علوم پزشکي 1230330333

 101،533 133،333 133،533 133،515 1،331 113 113 771 پروژه ارايه خدمات پژوهشي 1230330330

 101،533 133،333 3 3 113 133 3 3 مورد سیاست گذاري اجرايي و تعیین تعرفه خدمات درماني و تشخیصي 1132320331

 55،333 13،333 3 3 113 133 3 3 رتبه رشدتولیدات علمي توسعه  تحقیقات علوم پزشکيبرنامه  1230330333

 55،333 13،333 3 3 217 273 3 3 پروژه ارايه خدمات پژوهشي 1230330330

 

  



 

 های علوم پزشکیبرنامه و فعالیت دانشگاه

 31عمومی اعتبار  32اعتبار عمومی  32اعتبار عمومی  سنجه فعالیت برنامه دستگاه

 آموزش

 0،373،303 0،253،327 2،353،102 پروژه ارايه خدمات پژوهشي برنامه پژوهش هاي توسعه اي دانشگاهي

 1،221،305 0،517،031 0،111،223 نفر آموزش گروه پزشکي وپیراپزشکي برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فني وحرفه اي

 1،572،135 0،312،131 0،073،170 نفر دانشجو وپیراپزشکيآموزش گروه پزشکي  آموزش  دانشجوي کارداني

 1،123،175 1،103،513 0،203،271 نفر دانشجو آموزش گروه پزشکي وپیراپزشکي آموزش دانشجوي کارشناسي

 0،523،212 2،152،331 2،510،352 نفر دانشجو آموزش گروه پزشکي وپیراپزشکي MPHآموزش  دانشجوي کارشناسي ارشد و 

 5،231،311 1،101،122 0،331،531 نفر دانشجو آموزش گروه پزشکي وپیراپزشکي آموزش دانشجوي دکتري حرفه اي

 7،115،712 2،271،500 5،352،222 نفر دانشجو آموزش گروه پزشکي وپیراپزشکي Ph.Dآموزش دانشجوي دکتري تخصصي و فوق تخصصي و 

 3،217،322 2،127،112 2،111،523 نفر دانشجو حمايت ازبرنامه هاي فرهنگي ورزشي دانشجويان برنامه ارايه خدمات فرهنگي به دانشجويان

 7،222،753 2،073،300 نفر دانشجو حمايت ازبرنامه هاي رفاهي دانشجويان حمايت ازبرنامه هاي رفاهي دانشجويان
3،211،105 

 

 جمع
 

07،731،371 12،212،211 
53،312،131 

 

 1،713،101 1،111،233 پروژه ارايه خدمات پژوهشي برنامه توسعه  تحقیقات علوم پزشکي مراکز تحقیقاتي
2،312،251 

 

  از طريق امور آموزش عالي، تحقیقات و فناوري تخصیص مي يابد. 1013قابل ذکر است اعتبارات هزينه اي حوزه آموزش و تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در سال 

  



 

 

 

 ایهای سرمایهتملک دارایی -های علوم پزشکیفعالیت دانشگاهبرنامه و 

 های تملک فصل آموزش و پژوهشطرح 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

531،321 233،333 13،333 03،333 13،333 111،321 1133 1073 

بهداشت،  وزارت
درمان و آموزش 

 پزشکي

 مترمربع 253333 25311

فضاهاي  تامین
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تکمیل  کمک به
فضاهاي آموزشي و 

کمک آموزشي 
دانشگاههايي که 

درصد اعتبارآنها 53
سايرمنابع  ازمحل

 تامین شده باشد

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

آموزش  فصل
 عالي

1330325331 

1،237 3 1،333 1،053 1،533 1،207 3 1031 

وزارت بهداشت 
،درمان و آموزش 

 -پزشکي 
صندوق رفاه 
 دانشجويان

 پروژه 1 1237

خريد تجهیزات 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تجهیزات و خريد 
ماشین آالت 

آموزشي و کمک 
 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325335 

02،011 3 1،233 0،153 1،333 27،121 1111 1032 

وزارت بهداشت 
،درمان و آموزش 

 -پزشکي 
عالیتهاي ف

آموزشي و 
 دانشجويي

 پروژه 1 02011

خريد تجهیزات 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

کمک به خريد 
تجهیزات و ماشین 
آالت آموزشي و 
 کمک آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325332 

103،311 3 15،233 11،733 23،033 32،111 3 1021 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -ايران 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 103311

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325333 

022،521 123،333 33،333 20،133 21،333 73،121 1133 1073 

دانشگاه علوم 
خدمات پزشکي و 

بهداشتي، درماني 
اجراي  -ايالم 

هاي  برنامه
 آموزشي

 مترمربع 3233 125151

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325331 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

01،711 3 0،123 2،013 5،733 20،551 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -ايالم 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 01711

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

اساسي و تعمیرات 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325313 

23،335 3 2،333 1،523 0،775 23،273 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -اردبیل 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 23335

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325311 

020،123 153،333 52،333 11،533 01،333 137،223 1011 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -اردبیل 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 23523 175220

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
 آموزشي و کمک

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325310 

123،133 033،333 05،333 11،733 21،333 31،133 1133 1025 

دانشگاه علوم 
 -پزشکي قزوين 
اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 مترمربع 00213 105311

تامین فضاهاي 
کمک آموزشي و 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325311 

27،171 3 7،333 5،353 11،330 13،211 3 1072 

دانشگاه علوم 
 -پزشکي قزوين 

امه اجراي برن
 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 27171

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325315 

53،075 3 2،723 5،373 12،222 01،271 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

اجراي  -بوشهر 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 53075

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

ت اساسي و تعمیرا
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325312 

33،010 3 0،123 2،013 5،221 21،112 3 1033 

دانشگاه علوم 
 -پزشکي بیرجند 
اجراي برنامه 

 آموزشي هاي

 دانشگاه 1 33010

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325317 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

510،753 133،333 55،333 20،133 11،333 211،053 1011 1022 

دانشگاه علوم 
 -پزشکي بیرجند 
اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 مترمربع 20233 225115

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325313 

11،317 3 1،233 0،513 3،112 21،025 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -زابل 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 11317

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

اساسي و تعمیرات 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325323 

221،013 33،333 53،333 10،053 12،333 111،313 1011 1030 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -کاشان
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 13333 22511

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325321 

22،305 3 1،233 10،223 3،112 13،130 3 1021 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -کاشان
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 22305

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

اساسي و تعمیرات 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325322 

55،331 3 7،333 5،353 11،150 23،332 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -زاهدان 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 55331

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325320 

721،572 250،333 133،333 05،133 23،313 035،102 1011 1027 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -زاهدان 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 21533 115337

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 زشيآمو

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325321 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

2،133،322 2،333،333 133،333 71،133 25،333 211،722 1133 1021 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -رشت 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 111275 215201

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325325 

22،232 3 13،033 12،153 1،713 03،013 1111 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 

درماني بهداشتي، 
اجراي  -رشت 

هاي  برنامه
 آموزشي

 دانشگاه 1 22232

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325322 

23،211 3 0،123 2،013 5،221 17،110 3 1072 

دانشگاه علوم 
 -پزشکي سبزوار 
اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 23211

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
 تامین تجهیزات و

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325321 

13،311 3 2،233 1،153 1،713 03،731 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -کرمان 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 13311

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325303 

213،232 53،333 53،333 15،233 03،333 15،332 1011 1023 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -کرمان 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 53233 15755

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325301 

51،530 3 5،233 0،133 1،105 02،123 3 1071 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -کرمانشاه 
برنامه  اجراي

 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 51530

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 سازي محوطه

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325302 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

25،217 3 2،233 1،153 1،713 12،011 3 1072 

دانشگاه علوم 
 -پزشکي گناباد 
اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 25217

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325300 

01،771 3 2،233 1،153 1،713 22،530 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 اجراي -خرم آباد 

برنامه هاي 
 آموزشي

 دانشگاه 1 01771

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325301 

257،501 033،333 23،333 15،233 21،333 252،101 1011 1073 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 اجراي -خرم آباد 

برنامه هاي 
 آموزشي

 مترمربع 05253 135250

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325305 

11،211 3 0،213 2،703 2،235 02،712 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -ارومیه 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 11211

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

اساسي و  تعمیرات
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325302 

1،312،027 353،333 73،333 11،533 05،333 117،327 1011 1075 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -ارومیه 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 21217 155775

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325307 

22،153 3 1،523 1،173 2،301 21،031 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -بابل 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 22153

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
 آموزشي و کمک

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325303 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

71،012 3 0،123 2،013 5،222 23،271 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -بندرعباس 
برنامه  اجراي

 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 71012

، تعمیرات اساسي
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325301 

237،210 253،333 73،333 15،033 15،333 227،010 1011 1023 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -بندرعباس 
برنامه  اجراي

 هاي آموزشي

 مترمربع 21233 2157

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325313 

122،112 3 13،133 7،333 13،373 35،122 3 1023 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 

درماني   بهداشتي،
اجراي  -تبريز 

برنامه هاي 
 آموزشي

 دانشگاه 1 122112

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325311 

211،211 202،533 20،533 1،333 11،053 211،211 1133 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 

درماني   بهداشتي،
اجراي  -تبريز 

برنامه هاي 
 آموزشي

 مترمربع 13333 175022

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
و کمک  آموزشي

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325312 

222،111 3 01،033 11،733 23،032 111،235 3 1021 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

اجراي  -تهران 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 222111

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325310 

1،552،137 1،333،333 13،333 02،273 37،712 033،171 1011 1027 

دانشگاه علوم 
خدمات  پزشکي و

بهداشتي ، درماني 
اجراي  -تهران 

هاي  برنامه
 آموزشي

 مترمربع 115551 105100

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325311 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

201،711 13،333 23،333 11،733 23،333 110،311 1011 1035 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -همدان 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 22217 135025

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325315 

51،121 3 0،033 2،505 2،100 01،112 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -همدان 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 51121

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

اساسي و تعمیرات 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325312 

101،307 3 03،333 1،173 2،333 17،327 1013 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 

درماني بهداشتي، 
اجراي  -يزد 

هاي  برنامه
 آموزشي

 مترمربع 25333 55211

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325317 

03،211 3 733 532 1،115 05،113 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -يزد 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 03211

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

و تعمیرات اساسي 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325313 

10،323 3 0،213 2،703 2،235 03،350 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -شهرکرد 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 10323

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325311 

11،211 3 0،213 2،703 2،235 23،011 3 1033 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -سنندج 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 11211

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

اساسي و تعمیرات 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325353 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ
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عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

1،321،033 571،333 73،333 20،133 11،333 011،133 1011 1027 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -زنجان 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 13212 225112

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325351 

23،551 3 5،723 1،213 13،071 13،122 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -زنجان 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 23551

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تجهیزات و   تامین

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
کمک آموزشي و 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325352 

102،223 3 15،333 1،753 23،333 37،373 1013 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -سنندج 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 0233 025301

ین فضاهاي تام
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325350 

31،720 3 0،213 2،703 2،235 72،713 1111 1072 

دانشگاه علوم 
بهزيستي و 
 -توانبخشي 

اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 31720

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325351 

12،757 3 10،333 1،753 20،533 53،111 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي رفسنجان 

برنامه   اجراي -
 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 12757

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325355 

11،311 3 1،123 0،123 7،513 01،132 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -ساري 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 11311

تعمیرات اساسي، 
تجهیزات و تامین 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325352 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد
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 ابالغ
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عملکرد 
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قبل از 

 آن
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 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

012،177 23،333 53،333 15،033 15،333 222،277 1011 1073 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -ساري 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 20333 25203

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325357 

70،220 3 3،313 2،203 12،313 12،110 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

اجراي  -اراک 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 70220

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

اساسي و  تعمیرات
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325353 

32،312 3 5،723 1،213 13،071 21،250 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -اهواز 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 32312

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325351 

013،221 13،333 13،333 11،533 05،333 252،121 1011 1027 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -اهواز 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 73333 5553

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

امین فضاهاي ت
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325323 

23،131 3 0،123 2،013 5،221 17،320 3 1072 

دانشگاه علوم 
 -پزشکي جهرم 
اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 23131

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325321 

001،115 103،333 13،333 15،233 21،333 111،515 1133 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 اجراي -سمنان 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 13533 135325

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325322 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی
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 دستگاه عنوان
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 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

02،112 3 2،233 1،153 1،713 27،721 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -سمنان 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 02112

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

اساسي و تعمیرات 
تجهیزات و   تامین

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325320 

01،101 3 1،233 0،513 3،112 22،111 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي شاهرود 

اجراي برنامه  -
 آموزشيهاي 

 دانشگاه 1 01101

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325321 

721،173 133،333 133،333 30،733 53،333 037،773 1011 1057 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

اجراي  -شیراز 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 73333 1525

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325325 

151،712 3 13،133 7،333 13،371 117،725 3 1023 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

اجراي  -شیراز 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 151712

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 وطه سازيمح

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325322 

02،321 3 0،213 2،703 2،235 11،312 3 1072 

دانشگاه علوم 
 -پزشکي فسا 

اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 02323

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325327 

20،750 3 2،323 2،115 5،113 10،553 3 1035 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي درماني 

اجراي  -گراش
 هايبرنامه

 آموزشي

 دانشکده 1 20750

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

آموزش فصل 
 عالي

1330325323 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

025،231 123،333 13،333 7،711 11،333 110،132 1011 1071 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

اجراي  -ياسوج 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 20233 105730

فضاهاي تامین 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325321 

07،723 3 2،133 1،153 1،713 23،112 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

اجراي  -ياسوج 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 07723

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

اساسي و  تعمیرات
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325373 

31،373 3 13،333 0،123 7،513 03،113 3 1072 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -گرگان 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 31373

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325372 

217،513 3 51،233 20،133 23،035 111،210 3 1021 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

 -شهید بهشتي 
برنامه  اجراي

 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 217513

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325370 

11،222 3 1،233 0،513 3،112 27،511 3 1071 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

 -استان قم 
برنامه  اجراي

 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 11222

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325371 

172،112 3 7،333 5،353 11،150 113،031 3 1023 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

اجراي  -مشهد 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 172112

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325375 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

211،131 3 17،333 5،353 11،150 172،513 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
 بهداشتي، درماني

 -اصفهان  
اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 211131

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325377 

27،123 3 2،013 1،752 1،212 11،532 3 1031 

دانشگاه علوم 
-پزشکي بجنورد
اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 27123

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325173 

217،211 033،333 53،333 05،133 23،333 232،511 1011 1021 

دانشگاه علوم 
-پزشکي بجنورد
اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 مترمربع 25333 255132

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
کمک آموزشي و 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325171 

132،155 3 15،333 11،533 05،333 112،255 1013 1032 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

 -استان قم 
برنامه  اجراي

 هاي آموزشي

 مترمربع 7233 255355

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325137 

1،371،125 1،233،333 13،333 01،233 75،133 75،215 1133 1032 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -کرمانشاه 
برنامه  اجراي

 هاي آموزشي

225025 

3 

71333 

1 

 مترمربع

پروژه 
 مطالعاتي

فضاهاي تامین 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

مطالعه احداث 
 فضاي آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325113 

011،031 113،333 23،333 02،553 03،333 121،751 1011 1032 

دانشگاه علوم 
 -پزشکي سبزوار 
اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 مترمربع 21333 135777

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
کمک  و آموزشي

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325111 

335،550 153،333 73،333 05،133 55،333 275،150 1011 1037 

دانشگاه علوم 
پزشکي رفسنجان 

برنامه   اجراي -
 هاي آموزشي

 مترمربع 01533 255223

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325217 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

213،753 23،333 13،333 11،233 21،333 73،553 1133 1037 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -بابل 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 03333 75212

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325213 

102،035 123،333 23،333 11،333 15،333 121،535 1011 1037 

دانشگاه علوم 
پزشکي شاهرود 

برنامه اجراي  -
 هاي آموزشي

 مترمربع 22533 115015

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325211 

13،717 3 1،313 733 1،333 7،331 3 1037 

مرکز آموزشي 
،تحقیقاتي و 
درماني قلب و 
عروق شهید 

 اجراي-رجائي

برنامه هاي 
 آموزشي

 بیمارستان 1 13717

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

اساسي و  تعمیرات
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325223 

215،711 133،333 73،333 15،233 23،333 13،111 1011 1033 

دانشگاه علوم 
بهزيستي و 
 -توانبخشي 

اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 مترمربع 13333 215571

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325223 

23،532 3 2،323 2،115 5،113 13،037 3 1013 

دانشگاه علوم 
 و  پزشکي

خدمات بهداشتي 
، درماني جیرفت 

اجراي برنامه  -
 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 23532

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325255 

11،125 3 1،523 1،173 2،301 2،131 3 1013 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

 -تربت حیدريه 
برنامه  اجراي

 هاي آموزشي

 دانشگاه 1 11125

تعمیرات اساسي، 
و  تامین تجهیزات
 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325252 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان
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 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 
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قبل از 

 آن
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 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

7،002 3 733 532 1،115 1،555 3 1013 

دانشکده علوم 
 و  پزشکي

بهداشتي خدمات 
 -، درماني نیشابور
اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 دانشکده 1 7002

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325257 

23،352 3 2،323 2،115 5،131 13،253 3 1013 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

اجراي  -کرج 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 23352

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

فضاهاي برنامه 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325253 

27،021 3 0،133 2،125 7،372 10،123 3 1013 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

اجراي  -دزفول 
هاي  هبرنام

 آموزشي

 دانشگاه 1 27021

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

ت اساسي و تعمیرا
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325251 

23،732 3 2،323 2،112 5،131 13،537 3 1013 

دانشکده 
پزشکي و علوم

خدمات بهداشتي 
 -و درماني مراغه 
 اجراي برنامه

 هاي آموزشي

 دانشکده 1 23732

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

اساسي و  تعمیرات
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325223 

5،112 3 733 535 1،115 2،022 3 1011 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -اسدآباد
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشکده 1 5112

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325222 

122،301 2،533 25،333 22،153 23،333 51،531 1011 1013 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -اسدآباد
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 0333 135273
تامین فضاي 

 آموزشي

احداث و تجهیز 
فضاهاي آموزشي و 

کمک اموزشي 
  دانشکده علوم

پزشکي و خدمات 
بهداشتي درماني 

 اباداسد

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325220 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان
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پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام
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 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

20،112 3 2،333 11،013 0،771 2،773 3 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 اجراي -اسفراين

هاي برنامه
 آموزشي

 دانشگاه 1 20112

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325221 

10،131 3 2،333 1،523 0،771 2،137 3 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -بم 
 برنامه هاي

 آموزشي

 دانشگاه 1 10131

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
 تامین تجهیزات و

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325225 

5،301 3 733 535 1،115 2،251 3 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -آبادان
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشگاه 1 5301

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325222 

11،173 3 13،333 7،333 13،373 12،533 1011 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

اجراي  -تهران 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 7333 75321
ايجاد فضاي 

 آموزشي

  احداث دانشکده

 توانبخشي جايگزين

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325022 

12،333 3 13،333 15،233 03،333 11،233 1013 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

 -تربت حیدريه 
برنامه  اجراي

 هاي آموزشي

 مترمربع 5333 11502

ايجاد فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

حداث دانشکده ا
هاي پیراپزشکي، 
پرستاري و مامايي 

کتابخانه  با امکانات
 و سلف سرويس

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325020 

133،710 3 03،333 23،725 03،333 11،133 1013 1011 

دانشکده علوم 
 و  پزشکي

خدمات بهداشتي 
 -، درماني نیشابور
اجراي برنامه 
 هاي آموزشي

 مترمربع 5333 235110

ايجاد فضاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

احداث دانشکده 
هاي پیراپزشکي، 
پرستاري و مامايي 

کتابخانه  با امکانات
 و سلف سرويس

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325021 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

53،333 3 23،333 0،133 1،333 17،133 1013 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

اجراي  -دزفول 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 1733 215151

ايجاد فضاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

احداث مجتمع 
 کالسها

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325025 

177،131 23،333 13،333 11،533 17،333 53،131 1011 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
 بهداشتي ، درماني

اجراي  -ياسوج 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 2333 215531

ايجاد فضاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

احداث دانشکدهاي 
بهداشت، پرستاري 

 و مامايي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325022 

151،573 3 123،333 7،333 15،333 12،773 1011 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -شهرکرد 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 0333 505110
تامین فضاي 

 آموزشي

احداث دانشکده 
 پرستاري و مامايي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325001 

115،133 03،333 53،333 11،233 25،333 21،233 1011 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -ايالم 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 1333 02507
تامین فضاي 

 آموزشي

احداث دانشکده 
 پزشکي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325002 

31،205 3 03،333 11،733 15،333 21،105 1013 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -يزد 
هاي  برنامه
 زشيآمو

 مترمربع 2333 135313
تامین فضاي 

 آموزشي

احداث دانشکده 
 طب سنتي اردکان

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325000 

1،351،113 1،333،333 13،333 11،733 23،333 12،713 1011 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

 -شهید بهشتي 
برنامه  اجراي

 هاي آموزشي

 طرح 1 1351113

مطالعه و اجراي 
 طرح ساماندهي و

تجمیع 
ساختمانهاي 

 اداري

مطالعه و اجراي 
طرح ساماندهي و 

تجمیع ساختمانهاي 
علوم  اداري دانشگاه

پزشکي شهید 
 بهشتي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325002 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ
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عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

131،121 53،333 15،333 11،703 3 21،032 1011 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -ساري 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مطالعه و احداث پروژه 1 131121

مطالعه و احداث 
ساختمان دانشکده 
علوم پزشکي بین 

 المللي رامسر

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325007 

22،323 3 0،033 2،505 2،100 13،312 3 1012 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 اجراي -الرستان 

برنامه هاي 
 آموزشي

 دانشکده 1 22323

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325032 

22،323 3 0،033 2،505 2،100 13،312 3 1012 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 

ماني بهداشتي، در
اجراي  -بهبهان 
هاي  برنامه

 آموزشي

 دانشکده 1 22323

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325030 

12،070 3 1،523 1،173 2،301 13،312 3 1012 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 اجراي -ايرانشهر 

برنامه هاي 
 آموزشي

 دانشکده 1 12070

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325031 

22،321 3 0،033 2،502 2،100 13،312 3 1012 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 

درماني بهداشتي، 
اجراي -ساوه

 برنامه هاي

 آموزشي

 دانشکده 1 22321

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325035 

15،112 3 1،033 175 2،051 13،312 3 1012 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -سیرجان 
 درمان بهداشت و

 دانشکده 1 15112

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325032 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

22،321 3 0،033 2،502 2،100 13،312 3 1012 

دانشکده علوم 
پزشکي تربت 

اجراي برنامه -جام
 هاي آموزشي

 دانشکده 1 22321

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325037 

11،723 3 0،033 2،502 0،333 13،312 3 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

دانشکده  -تبريز
خدمات  مديريت

 سالمت تبريز

 دانشکده 1 11723

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325033 

11،727 3 0،033 2،505 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

مجتمع  -زاهدان
سالمت  آموزش

 خاش

 مجتمع 1 11727

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 يمحوطه ساز

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325031 

01،727 3 0،033 17،505 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -سمنان 
و  دانشکده تغذيه
علوم غذايي 

 آرادان

 دانشکده 1 01727

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 سازي محوطه

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325013 

11،723 3 0،033 2،502 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -سمنان 
 دانشکده

 پیراپزشکي سرخه

 دانشکده 1 11723

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325011 

01،727 3 0،033 17،505 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -سمنان 
مديريت  دانشکده

و اطالع رساني 
 پزشکي آرادان

 دانشکده 1 01727

تعمیرات اساسي، 
و  تامین تجهیزات
 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325012 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی
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 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

11،723 3 0،033 2،502 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
خدمات پزشکي و 

بهداشتي، درماني 
 -سمنان 

بهداشت  دانشکده
 دامغان

 دانشکده 1 11723

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325010 

11،722 3 0،033 2،505 0،333 13،311 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -شهرکرد 
پرستاري  دانشکده

 بروجن

 دانشکده 1 11722

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

ت اساسي و تعمیرا
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325011 

11،727 3 0،033 2،505 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -آباد خرم
پرستاري  دانشکده

 پلدختر

 دانشکده 1 11727

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325015 

11،723 3 0،033 2،502 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 

درماني  بهداشتي،
 -بیرجند 

 دانشکده

پیراپزشکي 
 فردوس

 دانشکده 1 11723

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325012 

11،727 3 0،033 2،505 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -همدان 
 دانشکده

 پیراپزشکي نهاوند

 دانشکده 1 11727

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

رات اساسي و تعمی
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325017 

22،152 3 0،033 2،505 0،333 10،207 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 

درماني بهداشتي، 
 دانشکده -شیراز 

پیراپزشکي 
 استهبان

 دانشکده 1 22152

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325013 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار
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 کل جمع و جدید
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1932 
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پنجم و 

قبل از 

 آن
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 اتمام
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 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

11،727 3 0،033 2،505 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 دانشکده -شیراز 

پیراپزشکي 
 ممسني

 دانشکده 1 11727

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325011 

20،177 3 0،033 2،235 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 دانشکده -شیراز 

 پرستاري آباده

 دانشکده 1 20177

یرات اساسي، تعم
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325133 

11،727 3 0،033 2،505 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 دانشکده -شیراز 

 پرستاري المرد

 دانشکده 1 11727

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

اساسي و  تعمیرات
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325131 

11،727 3 0،033 2،505 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
 بهداشتي، درماني

 -الرستان 
بهداشت  دانشکده

 اوز

 دانشکده 1 11727

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325132 

11،723 3 0،033 2،502 0،333 13،312 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 دانشکده -اراک 

پیراپزشکي 
 محالت

 دانشکده 1 11723

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325130 

27،730 3 0،723 2،323 0،333 13،120 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 

درماني  بهداشتي،
 دانشکده -اراک 

 پیراپزشکي شازند

 دانشکده 1 27730

تعمیرات اساسي، 
تامین تجهیزات و 

 محوطه سازي

تعمیرات اساسي و 
تامین تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325131 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

202،012 3 73،333 75،333 37،012 3 3 1012 

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

 پزشکي

 پروژه 1 202012
تعمیر، تجهیز و 

 نگهداري

تعمیر، تجهیز و 
نگهداري مراکز 

سنجش 
هاي صالحیت

 بالیني و

هاي خوابگاه
 دانشجويي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325110 

113،135 253،333 33،333 11،733 23،333 11،235 1011 1032 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

اجراي  -زابل 
هاي  برنامه

 آموزشي

 مترمربع 05333 115712

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

تامین فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325111 

5،333 3 5،333 3 3 3 1111 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 
 استان کهکیلويه و

مرکز -بويراحمد 
آموزش سالمت 

 گچساران

 مرکز 1 5333

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325153 

1،333 3 1،333 3 3 3 1111 1013 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 

بهداشتي و 
-درماني خوي

اجراي برنامه 
 آموزشي هاي

 مرکز 1 1333
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
ت و خريد تجهیزا

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325113 

1،333 3 1،333 3 3 3 1111 1013 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي،درماني 

اجراي -شوشتر
 برنامه هاي

 آموزشي

 مرکز 1 1333
تعمیرات اساسي و 

 تأمین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325111 

1،333 3 1،333 3 3 3 1111 1013 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي،درماني 

اجراي -سراب
 برنامه هاي

 آموزشي

 مرکز 1 1333
تعمیرات اساسي و 

 تأمین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 آالت ماشین

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325112 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 
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1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن
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 اتمام
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 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

2،333 3 2،333 3 3 3 1111 1013 

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

دانشگاه  -پزشکي
علوم پزشکي 

 مجازي

 مرکز 1 2333
تعمیرات اساسي و 

 تأمین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

فضاهاي برنامه 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325110 

1،333 3 1،333 3 3 3 1111 1013 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي،درماني 

اجراي -خمین
 برنامه هاي

 آموزشي

 مرکز 1 1333
تعمیرات اساسي و 

 تأمین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 آالت ماشین

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325111 

1،333 3 1،333 3 3 3 1111 1013 

دانشکده علوم 
پزشکي و خدمات 

و بهداشتي 
-درماني خلخال
 اجراي برنامه

 هاي آموزشي

 مرکز 1 1333
تعمیرات اساسي و 

 تأمین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه فضاهاي 
آموزشي و کمک 

 آموزشي

فصل آموزش 
 عالي

1330325115 

237،311 153،333 23،333 7،333 3 113،311 1011 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -استان فارس 
 درمان بهداشت و

 مترمربع 12333 205137
ايجاد فضاي 

 پژوهشي

تامین فضاهاي 
 پژوهشي

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337331 

1،733،222 1،313،333 223،333 11،773 213،333 175،152 1133 1033 
انستیتو پاستور 

 ايران
 مترمربع 12333 1135052

ايجاد فضاي 
 پژوهشي

تامین فضاهاي 
 پژوهشي

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 عه ايتوس

1335337332 

10،371 3 1،313 733 1،333 13،251 3 1031 

دانشگاه علوم 
 -پزشکي مشهد 

پژوهشگاه علوم 
 پزشکي مشهد

 مرکز 1 10371
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

توسعه برنامه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337335 

15،371 3 1،523 1،173 1،133 13،111 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 مراکز -تهران 

 تحقیقاتي

 مرکز 1 15371
اساسي و تعمیرات 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337332 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم
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 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

2،222 3 523 013 533 1،352 3 1035 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 

 هداشتي ، درمانيب

مرکز  -تهران 
تحقیقات علوم و 

 تکنولوژي در

 پزشکي

 مرکز 1 222252
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337337 

2،103 3 523 013 533 1،723 3 1035 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

مرکز  -تهران 
 تحقیقات

ايمونولوژي ، آسم 
 و آلرژي

 مرکز 1 2103
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337333 

13،231 3 1،323 1،025 1،233 10،112 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

  - تهران

پژوهشکده 
هاي بیماري

 گوارش و کبد

 مرکز 1 1323151
اساسي و تعمیرات 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337331 

22،212 3 0،213 2،703 0،033 17،322 3 1035 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

 -تهران 
آنکو  پژوهشکده

لوژي،هماتولوژي 
 و سل تراپي

 مرکز 1 2221251
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

رات اساسي و تعمی
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337313 

15،111 3 1،033 175 1،233 12،521 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

 -تهران 
علوم  پژوهشگاه

 غدد و متابولیسم

 مرکز 1 15111
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337311 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان
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 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

2،112 3 523 013 533 5،332 3 1035 

دانشگاه علوم 
 -پزشکي تهران 

مرکز تحقیقات 
 پوست و جذام

 مرکز 1 211252
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337312 

2،212 3 523 013 533 1،332 3 1035 

دانشگاه علوم 
خدمات  پزشکي و

بهداشتي ، درماني 
مرکز  -تهران 

علوم  تحقیقات
 دارويي کشور

 مرکز 1 221252
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337310 

2،207 3 523 013 533 1،327 3 1035 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

مرکز  -تهران 
 تروما تحقیقات

 مرکز 1 220752
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337311 

53،301 3 7،233 5،123 2،233 03،211 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

 - شهید بهشتي

پژوهشکده 
 کبد گوارش و

 مرکز 1 53301
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337315 

71،122 3 2،323 17،115 2،233 21،517 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ،درماني 

 -شیراز 
 پژوهشگاه علوم

 پزشکي شیراز

 مرکز 1 71122
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337312 

20،023 3 0،133 2،122 2،533 10،111 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

مرکز  -تبريز 
علوم  تحقیقات

 کاربردي دارويي

 مرکز 1 20023
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

و تعمیرات اساسي 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337317 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان
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پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه
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 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

1،321 3 1،033 175 1،233 2،051 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ،درماني 

 -شهید بهشتي
تحقیقات  مرکز

 علوم اعصاب

 مرکز 1 1321
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
تجهیزات و خريد 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337313 

12،110 3 1،033 175 1،233 3،123 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

مرکز   - ايران
گوش، تحقیقات 

گلو، بیني و سر و 
 گردن

 مرکز 1 12110
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337311 

55،551 3 5،233 0،133 1،733 11،751 3 1031 

مرکز آموزشي، 
پژوهشي و 

درماني سل و 
-بیماريهاي ريوي

 پژوهش

 مرکز 1 55551
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337322 

13،152 3 1،033 175 1،233 2،277 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي شهید 

مرکز  -بهشتي 
 تحقیقات پوست

 مرکز 1 13152
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

توسعه برنامه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337320 

07،211 3 2،213 1،233 5،733 23،511 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

 - شهید بهشتي

پژوهشکده غدد 
 درون ريز

 مرکز 1 07211
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337321 

1،701 3 1،033 175 1،233 2،252 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي شهید 

مرکز  -بهشتي 
تحقیقات 

 اورولوژي )کلیه و

 1مجاري ادرار(

 مرکز 1 1701
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
تجهیزات و خريد 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337325 
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پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

10،311 3 1،033 175 1،233 1،221 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -شهید بهشتي 
تحقیقات  مرکز

 چشم

 مرکز 1 10311
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337322 

2،133 3 1،033 175 1،233 0،535 3 1035 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -شهید بهشتي
علوم  پژوهشکده

 دندان پزشکي

 مرکز 1 2133
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337327 

12،722 3 1،313 733 1،333 10،112 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 - استان اصفهان

پژوهشگاه علوم 
 پزشکي اصفهان

 مرکز 1 12722
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 آالت ماشین

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337323 

3،203 3 733 535 733 2،170 3 1031 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

 -کرمان 
 پژوهشگاه علوم

 پزشکي کرمان

 مرکز 1 3203
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337321 

7،222 3 733 535 733 5،517 3 1031 

دانشگاه علوم 
 -پزشکي يزد 

پژوهشگاه علوم 
 پزشکي يزد

 مرکز 1 7222
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 م پزشکيعلو

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337303 

3،123 3 733 535 1،133 5،020 1111 1032 

دانشگاه علوم 
بهزيستي و 
 -توانبخشي 

پژوهشگاه علوم 
 بهزيستي و

 توانبخشي

 مرکز 1 3123
تعمیرات اساسي و 

 تجهیزاتتامین 

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337301 



 

 

 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

03،122 3 2،202 1،277 2،333 21،231 3 1011 

مرکز تحقیقات 
قلب و عروق 

 اصفهان

 مرکز 1 03122
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337302 

17،111 3 2،323 2،115 5،233 7،232 3 1012 

مرکز آموزشي 
،تحقیقاتي و 
درماني قلب و 
عروق شهید 

 مراکز -رجايي

 تحقیقاتي

 مرکز 1 17111
تعمیرات اساسي و 

 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
 خريد تجهیزات و

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337300 

10،112 3 0،133 2،125 2،333 5،311 3 1012 

سازمان غذا و 
مرکز  -دارو

 تحقیقات حالل

 مرکز 1 10112
تعمیرات اساسي و 

 تجهیزاتتامین 

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337301 

027،177 3 23،333 15،233 15،333 275،777 3 1031 
انستیتو پاستور 

 ايران
 مرکز 1 027177

تعمیرات اساسي و 
 تامین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 ماشین آالت

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337307 

222،271 133،333 03،333 15،333 15،333 132،271 1133 1030 

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

 پزشکي

 مترمربع 35333 05100

احداث و تکمیل 
فضاهاي 
 تحقیقاتي

به تکمیل   کمک
تمام  فضاهاي نیمه

مراکز پژوهشي که 
در صد اعتبار  53

آنها از محل ساير 
منابع تامین شده 

 است

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337303 

77،271 3 23،333 5،353 13،333 11،321 1013 1013 

مرکز آموزشي، 
پژوهشي و 

درماني سل و 
-بیماريهاي ريوي

 پژوهش

 مترمربع 3333 1571
تامین فضاهاي 

 پژوهشي

مطالعه و احداث 
ساختمان پژوهشگاه 

 باقر العلوم مرکز
 آموزشي .پژوهشي

و درماني سل و 
بیماري هاي ريوي 

دانشگاه شهید 
 بهشتي

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337301 

522،301 203،333 133،333 71،332 21،333 10،152 1011 1032 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

مرکز  -تبريز 
علوم  تحقیقات

 کاربردي دارويي

 مترمربع 03333 175131
ايجاد فضاي 

 پژوهشي

مطالعه و تامین 
 فضاهاي پژوهشي

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337313 



 

 
 عملکرد دوران برنامه ششم

       

 عنوان

 طرح

 عنوان

 برنامه

 عنوان

 فصل

 هشمار

قدیم  طبقه بندی

 کل جمع و جدید

پیش بینی 

سالهای 

 بعد

برآورد 

1931 

 ابالغ

1932 

عملکرد 

1932 

 دوران

پنجم و 

قبل از 

 آن

سال 

 اتمام

سال 

 شروع
 دستگاه عنوان

 هزینه

 واحد
 واحد مقدار

کمی  اهداف

 طرح

5،113 3 523 013 5،333 3 3 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

-تهران 
 پژوهشکده علوم

 پزشکيدندان

 مرکز 1 5113
تعمیرات اساسي و 

 تأمین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 آالتماشین

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337310 

1،113 3 523 013 533 3 3 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

-تهران 
 پژوهشکده

 بازتواني عصبي

 مرکز 1 1113
تعمیرات اساسي و 

 تأمین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 التآماشین

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337311 

1،113 3 523 013 533 3 3 1012 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي، درماني 

مرکز  -تهران 
پوست و  تحقیقات

 هاي بنیاديسلول

 مرکز 1 1113
تعمیرات اساسي و 

 تأمین تجهیزات

تعمیرات اساسي و 
خريد تجهیزات و 

 آالتماشین

برنامه توسعه 
 علوم پزشکي

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335337315 

223،353 233،333 13،333 7،333 3 11،353 1133 1011 

دانشگاه علوم 
پزشکي و خدمات 
بهداشتي ، درماني 

 -شهید بهشتي 
برنامه  اجراي

 هاي آموزشي

 مترمربع 7333 025210
ايجاد فضاي 

 پژوهشي

احداث دانشکده فن 
 آوري هاي نوين

برنامه حمايت 
ازتوسعه علوم 
وفنآوري هاي 

 نوين

فصل پژوهشهاي 
 توسعه اي

1335312331 
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 بخش هشتم

 امور فرهنگ و هنر،

 تربیت بدنی و گردشگری



 کل کشور  8932های اجرایی بودجه سال مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاه 762

 

  



 763 دین و مذهب: سی و یکمفصل  /فرهنگ و هنر، ... م: امور تشهبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سی و یکمفصل 

 ین و مذهبد
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 8-  مقدمه 

روی از های الهی را مطرح کرد که با آنچه دنبالهسیاسی متکی بر ارزش -پیروزی انقالب اسالمی ایران، گفتمان و هویتی جدید از نظام اجتماعی

این نظام اجتماعی  در طراحی و توسعهشود، متفاوت است. های بشری، خوانده میحاکم بر دنیا در تعیین آرمانمرسوم و رایج غربی و شرقی الگوهای 

نون و سیاسی، فرهنگ و در محوریت آن ارزش های دینی و الهی نقش بارزی را ایفا می نماید. مروری بر متون فرادست برنامه های توسعه مانند قا

های کلی، سند های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره(، رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری، سیاستاساسی، اندیشه

ی موتور محرک برای سایر بخش های نظام همچون صنعت، اقتصاد، سیاست، تجارت و ...  مورد توجه دهد که فرهنگ به مثابهانداز نشان میچشم

 و تأکید قرار گرفته است.  

فرهنگی برگرفته از آموزه های اصیل دینی  از این رو پس از پیروزی انقالب، در طراحی و ایجاد ساختارهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی به مبانی

 و اسالمی توجه گردید و  نقش بارزی برای نهادهای دینی و حوزوی در فرهنگ سازی و توسعه و ترویج اخالق و سبک زندگی اسالمی درنظر گرفته

یت ها و برنامه های نهادهای دینی و مذهبی شد. بر مبنای این نقش و جایگاه و نیز تعیین وظیفه کمک برای دولت در توسعه و تجهیز و تقویت فعال

اسالمی  به طور متقابل هدایت آحاد و اقشار جامعه به سمت آموزه های دینی و مبانی انقالب اسالمی به عنوان مطالبه جدی نظام از نهادهای دینی و

 بیرون از ساخت و بافت دولت مطرح گردید. 

نهادهای دینی فعال در حوزه فرهنگ دینی از منظر مبانی تاسیس و وظایف و ماموریتها،  بررسی وضع موجود سازمانها وبر اساس این مبانی 

عملکرد و اثربخشی در تحقق انتظارات فوق الذکر واجد اهمیت فراوانی است که در این گزارش سعی گردیده به برخی از مهمترین این عناصر 

 پرداخته شود. 

مورد بررسی قرار خواهد   دین و مذهب ( دولت در فصل8931گی و نیز اهم برنامه ساالنه )سال در این فصل مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهن

 ی اصلی و تابعه به فراخور اهمیت انتخاب و برنامه اجرایی آنها ارایه شده است.هادستگاهی فعال در این حوزه از هادستگاهگرفت. با توجه به تعدد 

 

 7- وضعیت فصل در اسناد باالدستی 

 :باشدمی ی حوزه فرهنگ دین مبتنی بر قوانین و فرامین و تدابیر زیرهابرنامهاسناد باال دستی جهت تدوین چشم انداز ، ماموریت، راهبرد و 

 ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران9اصل ) 

 ی نظامسالهانداز بیستچشم 

 ی فرهنگی کشور )مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی(هاسیاست 

 ی کلی آنهاسیاستتوسعه و  قوانین  برنامه 

  ی اقتصاد مقاومتیهابرنامهو  هاسیاستمجموعه 

 ی سازمانها و نهادهای دینیاساسنامه 

 7-8- هاشرح وظایف و ماموریت 

 سازمان تبلیغات اسالمیالف( 

تأسیس  8931حضرت امام خمینی )ره( در سال سازمان تبلیغات اسالمی نهادی است برخاسته از متن انقالب اسالمی که در اجرای فرمان 

ای اعتقادی، ه شاخص  از جمله نهادهایی است که با هدف اعتالی فرهنگ نغز و پربار اسالم راستین و تبلور حیات معنوی و تعیین و ترویج ،گردید

ی هاسیاستای مطرح در سطح جامعه و به تناسب به اقتضا، نیازمندیه ز فعالیت این سازمان سپری شدهدر طی سالهایی که ا .ه استبنیاد نهاده شد

 ها، وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است.هدف ی این سازمان دستخوش تغییر و تحول بوده است.هافعالیتکلی نظام اسالمی 
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 اهداف

 اخالق اسالمی در میان مردم به  های مورد نیاز و تقویت روح عبودیت الهی و ترویجاحیاء و اشاعه اندیشه تابناک اسالم در همه زمینه

 .ویژه نسل جوان

 تبلیغی بیگانگان و  -های فرهنگیهای انقالب اسالمی و شناخت توطئهدفاع از اصول اسالم، نظام مقدس جمهوری اسالمی و آرمان

 .ت اسالمهای التقاط و تحجر با تکیه بر جامعیهای الحادی و انحرافی و مبارزه با آفتتبیین انحطاط و بطالن مکتب

 گسترش کمی و کیفی تبلیغات دینی مردمی و برانگیختن احساس مسئولیت عمومی در قبال اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران. 

 وظایف و ماموریتها

 مردمی به مقام معظم رهبری جهت تصویب -های کالن تبلیغات اسالمیپیشنهاد سیاست. 

  های تبلیغی نوین، خصوص مسائل و نیازهای دینی و تبلیغی جامعه اسالمی و طراحی شیوهانجام مطالعات و بررسیهای کاربردی در

 با نامتناسب سنتی هایشیوه  های سنتی سازگار با موازین اسالمی و حذف یا اصالحفراگیر، غیرمستقیم و اثربخش و نیز احیاء روش

 اسالمی. هایارزش

 لیغاتی سوء و تهاجم فرهنگی علیه جامعه اسالمی و اتخاذ تدابیر الزم جهت ها و ترفندهای تبتحقیق و بررسی در خصوص شیوه

 .ها و تنویر افکار عمومیسازی و مقابله با آنخنثی

 رسانی تخصصی به منظور تأمین محتوا و منابع انسانی الزمتأسیس مراکز و مؤسسات فرهنگی، هنری، آموزشی و اطالع. 

 سالمی و نیز مواضع اصولی جمهوری اسالمی برای عموم مردم، به ویژه جوانان، از طریق های اتبیین و شناساندن معارف و ارزش

های تخصصی و عمومی با استفاده از های سمعی و بصری و برگزاری سخنرانیتدوین و انتشار نشریات و کتب و انجام فعالیت

 .های نوینفناوری

 ها و آثار نمونه فرهنگی و فرهنگی و هنری و تهیه و عرضه فرآورده های معرف محصوالت مطلوبها و شاخصتهیه و ارائه چارچوب

 .هنری در جهت ارائه الگوهای مناسب به هنرمندان متعهد و انقالبی و حمایت از آنان

 زم های تأثیرگذار فرهنگی و هنری و ارائه تسهیالت و امکانات الافراد و گروه های مناسب برای فعالیتفراهم کردن شرایط و زمینه

 .برای عرضه آثار آنان در راستای گسترش تبلیغات اسالمی

 هاهای مختلف دولتی و غیردولتی، به منظور گسترش و تداوم تبلیغات اسالمی در آنها و شرکتها، دستگاهکمک و همکاری با سازمان. 

  ورهای اصیل دینی مردم و نیز های اسالمی و تحکیم بارسانی تبلیغات اسالمی به منظور تبیین ارزشتأسیس مراکز اطالع

 .هاپاسخگویی به سؤاالت و شبهات آن

  ریزی، سازماندهی و پشتیبانی برای اعزام مبلغ به نقاط مورد نظر کشور با اولویت به مناطق محروم و دورافتاده با هماهنگی و برنامه

 .های مسئول و ذیربطهمکاری سازمان

  ها های مردمی و تخصصی به منظور ترویج و تبلیغ ارزشها و نمایشگاهها و یادوارهنوارهها، جشاقدام و کمک به برگزاری گردهمایی

 .های اصیل اسالمیو سنت

  های تبلیغاتی و شعائر مذهبی مردم در جهت نیل به تحقق اهداف هدایت و نظارت و عنداالقتضاء پشتیبانی و هماهنگی فعالیت

 .انقالب اسالمی

  انداز بیست ساله و متناسب با شرایط و اقتضای تبلیغی سازمان، در چارچوب سیاست کلی نظام و چشمهای تهیه و تنظیم سیاست

 .ها پس از تصویب هیأت امناءزمان و فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و اجرای کامل آن

  ای با ، فکری و ریشهتحقیق و بررسی در خصوص شناخت دقیق ادیان مختلف به ویژه مکاتب جعلی و استعماری و مقابله علمی

 .های ضد اسالمیها و نیز ارتقا سطح آگاهی و بینش دینی مردم برای مواجهه استداللی و منطقی با چنین پدیدهآن
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  تحقیقاتی و نیز مراکز اسالمی و  -ها، مدارس و مراکز آموزش عالیهای مساجد، حسینیهکمک به تأسیس، توسعه و تجهیز کتابخانه

 .هاتوسعه تبلیغات اسالمی در آنفرهنگی در راستای 

  های تبلیغی، کانون -های فرهنگیهای مردمی از طریق صدور مجوز تأسیس و ساماندهی کانونجلب مشارکت و هدایت همکاری

 .های اسالمیهای مذهبی و انجمنقرآنی، تشکل

   های قرآنی مردمیساماندهی و حمایت از تشکلنظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و اهتمام به آموزش همگانی قرآن کریم از طریق. 

 سازمان تبلیغات اسالمی ب ( حوزه هنری

 این .باشدمی مستقل حقوقی نظر از اسالمی، اما تبلیغات سازمان به وابسته نهادی سازمانی چارت نظر از اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه

 مختلف هایرشته آموزش نشریه، انتشار: قبیل از متنوعی و گسترده هایفعالیت اندرکاردست که است کشور هنری -فرهنگی جمله متولیان از نهاد

 هایزمینه در هنری هایگروه از پشتیبانی کشور، استعدادهای از گیریبهره با نامهفیلم تولید سینمایی، هایفیلم ساخت و کنندگیتهیه هنری،

 خدمات ارائه و هافعالیت انجام همچنین و اسالمی -ایرانی اصیل هنرهای احیای به اقدام تعزیه، و آیینی هاینمایش برگزاری از حمایت گوناگون،

 و هاطرح قالب در حمایتی هایپوشش ارائه با اسالمی تبلیغات سازمان هنری حوزه .باشدمی اسالمی انقالب هایآرمان بر تکیه و حفظ برای دیگر

 اعم اجتماع اقشار از وسیعی طیف خود اصلی وظایف انجام ضمن تا است تالش در مذهبی هایارزش و دین محوریت با هنری و فرهنگی هایپروژه

 هایسال اسالمی تبلیغات سازمان هنری عالوه بر این، حوزه .نماید پشتیبانی و حمایت را استعداد دارای افراد و مندانعالقه جوانان، هنرمندان، از

 هایگام نیز مدت میان و مدت کوتاه هایدوره قالب در خاص هایآموزش و آزاد هایآموزش عالی، آموزش امر در مستمر فعالیت با که است طوالنی

 .داردبرمی کشور، سطح نهایت در و مندانعالقه میان در هنری معلومات ارتقا و علمی سطح اعتالی جهت در را موثری

 اهداف

 اسالمی. انقالب ارزشهای به متعهد و اسالمی معرفت بر مبتنی هنر گسترش و شکوفایی و رشد یزمینه ساختن فراهم 

 اخالقی. فضائل و اسالمی ارزشهای و مبانی ترویج و تبیین در هنر از گرفتن بهره 

 اسالمی. انقالب ادبیات و هنر فنی و ذاتی هایویژگی و گوناگون وجوه معرفی و تبیین 

 هایراه کشف و اسالمی تفکر با معارض هنری جریانهای دقیق و علمی شناخت طریق از اسالمی انقالب اصول و آرمانها از دفاع 

 آنها. با فرهنگی مقابله اصولی

 مسلمان. یبرجسته هنرمندان معرفی و تقویت تربیت، شناسایی، طریق از ادبی و هنری هایخالقیت و استعدادها رشد یزمینه ایجاد 

 ادبی. و هنری آفرینینمونه و تولید بنیاد بر هنری گرهدایت جریانهای ایجاد 

 وظایف

 ،اسالمی. هنر گسترش جهت مناسب هایبرنامه و هاسیاست تنظیم و تهیه مطالعه 

 اسالمی. انقالب ادبیات و هنر مختلف هایزمینه و ابعاد در هابرنامه و هاسیاست اجرای 

 آنان. استعدادهای شکوفایی و ادبی و هنری مقوالت در جوان و متعهد نیروهای بکارگیری و شناسایی جهت در تالش 

 نیاز. مورد هایپژوهش و مطالعات انجام 

 ادبی. و هنری هایآفرینینمونه و تولید 

 هنر. یحوزه در مردمی اسالمی، هایتشکل و هاانجمن پشتیبانی و هدایت 

 آنان. هایتوانایی از گیریبهره و متعهد و مسلمان هنرمندان تشکل و تجمع هایزمینه ایجاد 

 اسالمی. هنر معارضین و معاندین با گرانههدایت و منتقدانه برخورد 

 متعهد. هنرمندان هایخالقیت تقویت و اسالمی هایانگیزه جهت در اهتمام 
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  موردنیاز. ادبی و هنری هایفرآورده و آثار یعرضه و تولید 

  هنری. تربیتی و آموزشی پژوهشی، مراکز ایجاد 

  اسالمی. هنری و فرهنگی مؤسسات و مراکز با ارتباط 

  اسالمی. هنر یزمینه در رسانیاطالع مراکز یاداره و ایجاد 

  اسالمی. هنر و ادبی هایجشنواره و مسابقات در شرکت و مشارکت ،برگزاری 

 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمیج( 

ساماندهی و مدیریت برگزاری مراسم ملی و عمومی و رسمی » به منظورشورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی 

مرکز اصلی  تاسیس گردید.( ره) خمینی امام حضرت فرمان به 8933 مردادسال81 در« فرهنگی و مردمینهادهای گیری از ظرفیتبهره»و  «کشور

 ها، وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است.. هدفباشدمیهای کشور این نهاد تهران است و دارای دفاتر مختلف در شهرستان

 اهداف

 وترویج فرهنگ انقالبی، افزایش انگیزه مشارکت مردم در  هاارزشاهلل، تعمیق باورها، ایجاد بستر مناسب جهت تعظیم شعائر و ایام

 برگزاری مراسم.

 های انقالب اسالمی.باآرمان های انقالب اسالمی به منظور تجدید میثاقزنده نگاه داشتن و نکوداشت مناسبت 

 ویژه نسل جوان از طریق برگزاری مراسم و  اشاعه فرهنگ دینی و انقالبی و تثبیت و تعمیق آن در بین اقشار مختلف جامعه به

 های آن.استفاده بهینه از ظرفیت

 ربط مانند همکاری مراجع ذی اسالم با های جهانبرگزاری مراسم عمومی در داخل و خارج از کشور به منظور بزرگداشت مناسبت

 اسالمی. وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات

  های حضرت امام خمینی )ره( و تحقق آرمان و ارکان انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هاارزشتقویت و تحکیم

 .و رهبری نظام

 وظایف

  ،ها به منظور حسن برنامه برای هر یک از مناسبت های سالیانه و تدوینقویم مناسبتها و تنظیم تمشیو خط هاسیاستاتخاذ تدابیر

 و رسمی کشور. های عمومیاجرای تمامی مراسم و مناسبت

 های مردمی برای برگزاری هر چه بهتر مراسم های مؤثر فرهنگی ـ تبلیغی وتشکلایجاد هماهنگی و جلب مشارکت نهادها و دستگاه

 ها.و مناسبت

 شورا. های کشور در چارچوب وظایف و اهدافسازماندهی و مدیریت برگزاری مراسم و مناسبت 

 های شورا.مأموریت های عمومی و رسمی کشور به منظور تحققتشکیل ستادهای برگزاری مراسم و مناسبت 

 ریزی و اقدامات الزم جهت تأمین منابع و امکانات مورد نیاز.برنامه 

 ت راهبردی و کاربردی در موضوعات مرتبط با وظایف شورا.انجام پژوهش و مطالعا 

 ربط.نتایج به مراجع ذی ها و نهادهای همکار در اجرای مراسم و اعالمنظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه 

 ها و شرایط ویژه )با هماهنگی مبادی ذیربط(مواضع در موقعیت ماعال 

 ( سازمان اوقاف و امور خیریه د

 و معارف وزارت که است ضرورت همین دلیل به. است استوار و عمیق ای ریشه دارای ایران نیکوکار و مسلمان مردم میان رد وقف دیرینه سنت

 .گرفتمی قرار زمان آن دولتی مرجع نهاد هفت از یکی زمره در وقف تشکیالت یعنی این و. گردید تشکیل 8113 سال در بار اولین برای اوقاف
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 در خیریه امور و اوقاف و حج سازمان اختیارات و تشکیالت قانون موضوع، اهمیت و ضرورت حسب و ایران در اسالمی انقالب پیروزی از بعد

 وزیری نخست از اوقاف سازمان قانون، تصویب تاریخ از قانون این 1 ماده موجب به. رسید اسالمی شورای مجلس تصویب به 1/81/8939 تاریخ

 وزارت به وابسته خیریه امور و اوقاف و حج سازمان عنوان تحت اوقاف امور و کشور از خارج اسالمی متبرکه اماکن زیارت و حج امور اداره و منتزع

 .شدمی اداره اسالمی ارشاد

 اوقاف و حج سازمان از «زیارت و حج» به مربوط امور اداری عالی شورای 83/1/8931 مورخ دش/231 شماره مصوبه استناد به و 8931 سال در

 وظایف این سازمان به شرح زیر است: .گرفت قرار زیارت و حج سازمان عهده به و منفک خیریه امور و

  اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه 

  مساجد و مدارس دینی و تکایااداره امور اماکن مذهبی اسالمی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است به استثنای 

  .اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصالح به سازمان محول شده یا بشود 

 .اداره موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد 

 متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم در مورد آنها انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که. 

 کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسالمی. 

  اثالث باقیه محبوسات ، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در

باشد با اذن ولی فقیه ، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه  حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی

 قرار خواهد گرفت .

  علمیه هایحوزه عالی شورای(  ه

 اهللآیت حضرت رهبری معظم مقام تصویب مورد و پیشنهاد مدرسین، جامعه سوی از علمیه حوزه جدید عالی شورای تشکیل ،8933 سال در

 .گرفت قرار اراکی العظمی اهللآیت حضرت و گلپایگانی العظمی اهللآیت حضرت و ای،خامنه

 اهداف

 :است ذیل اهداف جهت در عالی، شورای فعالیت 

 مختلف هایرشته در محققان، و اسالمی خطبای و فالسفه و متکلمان و مفسران و بزرگ فقهای پرورش برای الزم شرایط ایجاد 

 نظام؛ و حوزه نیاز مورد کادر تربیت و دینی علوم

 علمیه؛ هایحوزه معیشتی و سیاسی اخالقی، تبلیغی، تحقیقی، گزینشی، امور کمی و کیفی ارتقای 

 عظام؛ مراجع و رهبری معظم مقام و( سره قدس)امت امام هایتوصیه طبق جهات، تمام در حوزه استقالل حفظ 

 بشری؛ جوامع فرهنگی نیازهای به پاسخگویی در ها،حوزه بیشتر چه هر تواناسازی 

 حوزویان؛ از استفاده جهت مطلوب، هایزمینه آوردنفراهم 

 منحرفان؛ و دشمنان سوی از بیت، اهل مکتب و اسالم ضد بر تهاجم با جانبههمه مقابله جهت در ریزیبرنامه 

 اسالمی نظام و انقالب مبانی تقویت و تحکیم جهت در الزم، هایبرنامه تصویب و تهیه. 

 اختیارات ووظایف 

 تحصیلی امور در ریزیبرنامه: 

 فقاهت و فقه زمینه در مخصوصاً تدریس، و تحصیل کیفیت ارتقای منظور به مناسب، هایبرنامه تدوین. 

 اسالمی علوم آموزشی مراکز و مدارس توسعه و آموزشی فضای ایجاد تصویب و طرح. 
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 و درسی کتب محتوای و نیاز مورد دروس تعیین با حوزوی، تحصیالت نهایت تا نظر مورد اهداف اساس بر تحصیلی، مقاطع تعیین 

 .تحصیلی مختلف مقاطع در امتحانی مناسب هایشیوه ارائه و مقطع، هر در آنها اصالح و تهیه طرح و

 حوزوی علوم آموزشی مراکز پشتیبانی و هماهنگی ایجاد جهت طرح تصویب. 

 مختلف گرایشهای تعیین و تبلیغ، و اسالمی فلسفه و تفسیر و عقاید و فقه مخصوصاً تخصصی، هایرشته جهت توسعه و ریزیبرنامه 

 .اسالمی علوم عالی هایدوره در

 اضطراری تعطیالت ضوابط و حوزه ساالنه تعطیالت تقویم تهیه. 

 باالتر هایرتبه به ارتقاء بر توانایی عام، صورت در یا تحصیل، از فراغت از بعد محترم فضالی و طالب از وریبهره برای ریزیبرنامه. 

 مشاوره و نظارت گزینش، و جذب امور در ریزیبرنامه: 

 دینی علوم طالب گزینش ضوابط و جذب هایشیوه تعیین. 

 هاریزیبرنامه در استفاده منظور به ،حوزه اطالعات و آمار آوریجمع جهت مناسب، طرح تدوین. 

 مشاوره، مرکز ایجاد طرح و منحرف، جریانات به وابستگی از حوزویان حفاظت و اجانب نفوذ از جلوگیری منظور به طرحی تصویب 

 .طالب نیاز مورد هایراهنمایی جهت

 اخالقی امور در ریزیبرنامه: 

 مربوطه کتب و دروس تعیین و حوزه، در نفس تهذیب و اخالق معنویات، سطح ارتقای جهت برنامه تهیه. 

 انضباطی نامهآیین تنظیم و طلبگی زیّ و اجتماعی آداب و اسالمی اخالق رعایت بر نظارت جهت مرکزی تشکیل طرح. 

 حوزه اهداف راستای در آنها پیشتیبانی و هماهنگی طرق تعیین و اسالمی، علوم تحقیقاتی مراکز توسعه و ایجاد طرح تدوین. 

 :تبلیغی امور در ریزیبرنامه( د 

 ایثارگران به امتیازاتی ارائه جهت مناسب هایبرنامه تهیه و نیاز، مورد تخصصهای با شایسته مبلغانی تربیت جهت برنامه تدوین. 

 حوزویان اجتماعی و سیاسی هایآگاهی افزایش جهت برنامه تدوین. 

 ایثارگران به امتیازاتی ارائه جهت مناسب، طرحهای تهیه و هاحوزه در دفاعی هایآمادگی حفظ جهت الزم هایبرنامه تصویب. 

 مناسب تصمیمات اتخاذ و دارد ارتباط علمیه حوزه به نحوی به که اجتماعی رخدادهای و حوادث مطالعه و بررسی. 

 :معیشتی امور در ریزیبرنامه( هـ

 مقام و عظام مراجع به پیشنهاد جهت آن، پرداخت چگونگی و شرایط تحصیلی، مقاطع از یک هر در شهریه میزان تعیین و بررسی 

 .رهبری معظم

 حوزویان به جنبی خدمات ارائه هایشیوه تصویب و بررسی. 

 علمیه هایحوزه مالی منابع تأسیس جهت مناسب، طرحهای تصویب و بررسی. 

 طالب مسکن مشکل حل جهت مناسب، طرحهای تصویب. 

 موارد سایر: 

 علمیه حوزه مدیر استعفای قبول و عزل و نصب. 

 معاونتها و مقامقائم و مدیر وظایف شرح و مدیریت و تشکیالت تصویب و تدوین. 

 مدیر سوی از معرفی از پس معاونین، و مقامقائم تأیید. 

 مدیر پیشنهادی طرحهای بررسی و ارزیابی جهت مدیر، عملکرد گزارش اخذ و آن، نتایج ارزیابی و عالی شورای مصوبات اجرای بر نظارت. 

 سال هر پایان در مالی ترازنامه بررسی و آن، منابع تعیین و مدیریت و عالی شورای ساالنه بودجه تصویب. 

 علمیه حوزه به وابسته مؤسسات دیگر و خدماتی پرورشی، تبلیغی، تحقیقی، آموزشی، مراکز نامهاساس تصویب. 

 کشور خارج و داخل فرهنگی و علمی مراکز دیگر با حوزه ارتباط برقراری جهت مناسب هایراه تعیین و بررسی. 



 722 دین و مذهبم: سی و یکفصل  /فرهنگ و هنر، ... م: امور هشتبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 هماهنگی با را، خواهر طالب و ایرانی غیر طالب تبلیغ و اخالق و آموزش گزینش، و جذب امر در ریزیبرنامه تواندمی عالی شورای 

 .گیرد عهده بر آن، موجود مراکز

 دهد گزارش عظام، مراجع و رهبری معظم مقام به را( مدیر سوی از تنظیم از پس) مدیریت و شورا عملکرد است موظف عالی شورای. 

 7-7- اندازسند چشم 

 اول با جایگاه یافته توسعه است کشوری ایران» شمسی که در آن  هجری 8212 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز مطابق سند چشم

، «بین الملل روابط در موثر و سازنده تعامل و با اسالم جهان در بخش الهام ، و انقالبی اسالمی هویت با منطقه، سطح فناوری در و علمی اقتصادی،

یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و وسعهت»هایی از قبیل های متولی این فصل رسانه در دستیابی جامعه ایرانی به ویژگیدستگاه

، حفظ اجتماعی، آزادیهای مشروع ساالری دینی، عدالتی اسالمی، ملی و انقالبی با تأکید بر: مردمهاارزشاخالقی و  تاریخی خود و متکی بر اصول

ساالری دینی، بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمالهام»و « قضایی مند از امنیت اجتماعی وکرامت و حقوق انسانها و بهره

المی و ای براساس تعالیم اساسالمی و منطقه کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی یتوسعه

 .باشدمیدارای نقش مهمی (« های امام خمینی )رهاندیشه

 7-9- های کلی برنامه ششم توسعهسیاست 

 اسالمی جمهوری دستاوردهای و مقدس دفاع و اسالمی انقالب هایارزش تبیین برای شایسته تالش. 

 مقاومتی اقتصاد هایسیاست و مصرف الگوی اصالح یدرباره سازیفرهنگ و ایرانی -اسالمی زندگی سبک ترویج و ارائه. 

 مهم هایطرح برای فرهنگی پیوست یتهیه و کشور فرهنگی مهندسی ینقشه اجرای. 

 و فرهنگ اخالق، مقوّم هنریِ و فرهنگی محصوالت و آثار تولیدکنندگان و محققان نوآوران، هنرمندان، از معنوی و مادی حمایت 

 .ایرانی -اسالمی هویت

 ایرانی - اسالمی هویت و مفاهیم فرهنگ، ترویج و توسعه منظوربه مجازی فضای در مردمی و دولتی فرهنگی نهادهای مؤثر حضور 

 .تهدیدات با مقابله و

 و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، ساختارهای در ایرانی -اسالمی هویت هایشاخص و نمادها مفاهیم، تجلی و توسعه به ویژه توجه 

 .کشور فرهنگی

 7-2- برنامه ششم توسعهی راهبردهاهای کلی، هدف 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

ارتقــاء فرهنــگ اســالمی ، معنویــت و رشــد   8
 فضایل اخالقی

   ؛توسعه فرهنگ دینی -
 تقویت انس و تمسک آحاد جامعه به قرآن و عترت؛ -

صــیانت از مبــانی و ارزش هــای انقــالب     1
 رهبری؛اسالمی، اندیشه های امام و 

 تبیین و ترویج گفتمان انقالب اسالمی، اندیشه های امام و رهبری؛ -
 شیوه های تبلیغی و ترویجی انقالب اسالمی، اندیشه  های امام و رهبری؛   ارتقاء کمی و کیفی -

 تحکیم هویت ملی و وفاق فرهنگی؛ 9

استفاده از ظرفیت هنرمندان برای توسعه تولیدات فرهنگی و هنـری بـرای تقویـت هویـت و      -
 انسجام ملی؛ 

 اسالمی؛  –های هویت ایرانی اشاعه نمادها، نشان ها و مؤلفه -
های بین فرهنگی و چندفرهنگی بین استان ها و منـاطق کشـور بـا توجـه بـه      توسعه فعالیت -

 ینی؛ ظرفیت های قومی و مذهبی، زبانی، د
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 ها، راهبردها و اقدامات اجراییهدف -(8فرم شماره )

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف
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 ؛توسعه فرهنگ دینی -
تقویــت انــس و تمســک آحــاد  -

 جامعه به قرآن و عترت؛
 

 ؛مذهبی جامعه -تامین نیازهای فرهنگی -
های فرهنگی و هنری کشـور  بکارگیری ظرفیت -

 مدیریت جهادی؛برای ترویج فرهنگ و 
 فعالیتهای قرآنی؛ ارتقاء -

های مردم نهاد فرهنگی به منظور حمایت از تشکل -
 ترویج و ارتقاء اخالق اسالمی و فرهنگ قرآنی

1 

تبیین و ترویج گفتمان انقـالب   -
اسالمی، اندیشه هـای امـام و   

 رهبری؛
ـیوه هـای    ارتقاء کمی و کیفـی  - ش

تبلیغی و ترویجی انقالب اسالمی، 
 اندیشه  های امام و رهبری؛

حمایت از نهادها و فعاالن آموزش و پـژوهش و   -
مروج مبانی انقالب اسالمی، اندیشه های امام و 

 رهبری؛
حمایت از آثار و محصـوالت فرهنگـی و هنـری     -

مرتبط با مبانی انقالب اسالمی ،  اندیشه  هـای  
 امام و رهبری؛

 رویکرد شناخت انقالب اسالمی،هایی با حمایت از پژوهش -
تجلیل از نویسندگان، هنرمندان و پژوهشگران مبانی  -

 های امام و رهبری؛انقالب اسالمی،  اندیشه
 برگزاری مراسم بزرگداشت مناسبت های انقالب اسالمی؛ -
 بزرگداشت یاد و اندیشه های امام )ره(؛ -
 معظم رهبری؛چاپ و انتشار آثار امام و مقام  -

9 

استفاده از ظرفیـت هنرمنـدان    -
برای توسعه تولیدات فرهنگـی  
و هنری برای تقویت هویـت و  

 انسجام ملی؛
های اشاعه نمادها، نشان ها و مؤلفه -

 اسالمی؛  -هویت ایرانی
هــای بــین  توســعه فعالیــت  -

فرهنگــی و چنــدفرهنگی بــین 
استان ها و منـاطق کشـور بـا    
توجه به ظرفیت های قـومی و  

 مذهبی، زبانی، دینی؛

حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری متناسب بـا   -
 ؛اسالمی -مضامین و مفاهیم ایرانی

حمایت از تولید و نشـر آثـار فرهنگـی و هنـری      -
 نواحی و مناطق مختلف ایران؛

مذهبی و  -حمایت از آئین ها و مناسک فرهنگی -
 هنرهای فولکلوریک؛

ر حمایت از گفتگوهایی در سطح ملی بـه منظـو   -
هـا و اشـتراک تجـارب    تعـاطی افکـار و اندیشـه   

ــر و   ــگ و هن ــاالن عرصــه فرهن نخبگــان و فع
 های کشوررسانه

های فرهنگی و هنری ملی در ها و نمایشگاهبرپایی جشنواره -
 سطح استان های کشو با رویکرد تقویت انسجام ملی

هــا، جشــنوارها و دیگــر رویــدادهای برپــایی نمایشــگاه -
 ایرانیفرهنگی و هنری اقوام 

های فرهنگی و هنری با تکریم نخبگان و فعاالن عرصه -
 ایرانی و انسجام ملی –رویکرد هویت اسالمی 

ها؛ های مرتبط با سنجش شاخصانجام مطالعات و پژوهش -
 ها و عناصر هویت، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی؛مولفه

های تخصصی و اتاق های فکر برگزاری نشست -
وفاق فرهنگی بین نخبگان،  فرهنگی به منظور ایجاد

 سیاست گذاران و مدیران فرهنگی و هنری کشور



 

 9- ایهای سرمایهای و تملک داراییاعتبارات هزینههای عملکرد و برآورد سنجه 

 مام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتتهای عملکرد، اعتبارات هزینه ای و بهای برآورد سنجه -(7فرم شماره )
 882911شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  اسالمی عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان تبلیغات

 882911شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  اسالمی عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان تبلیغات

 

 شماره

 بندی طبقه 

عنوان برنامه 

 اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

برنامه 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

8318111111 

برنامه ساماندهی و 
ارتقای فعالیتهای 

دینی  -فرهنگی
)مساجد ،تشکلهای 
 دینی، آحاد و اقشار

 ر(تاثیر گذا

 1392 133/9 833/9 1833/9 983،111 331،331 813،211 211،922 838،831 838،831 833،831 31،111 891،331 مورد

 

هدایت و حمایت از 
های تشکلهای فعالیت

 فرهنگی دینی

 38 233/3 3291/1 393/3 831،111 191،111 11،121 113،131 93،111 93،111 93،111 81،311 93،111 تشکل

 

آموزش و توانمند 
سازی اقشار تأثیرگذار 
 در حوزه فرهنگ دین

 199 199/8393 813/8312 122/8118 811،111 812،911 39،933 38،333 811 811 811 21 31 هزارنفر

 
حمایت از فعال سازی 

 مساجد
 81 311/3 113/8 113/81 21،111 31،111 11،181 3،119 2،111 2،111 3،111 1،111 311 مسجد

 
حمایت از رشته علوم 

 و معارف اسالمی

دانش 
 آموز

9،111 2،111 2،111 1،111 1،111 29،111 89،921 91،111 2،111 211/82 993/9 311/3 8 

 

های حمایت از فعالیت
تبلیغی آحاد و اقشار 

 تاثیر گذار

 3 381/1 833/9 833/3 11،111 83،231 3،119 31،883 2،111 2،111 3،111 8،311 3،111 نفر

 

حمایت از فعالیتهای 
تبلیغی و ترویجی 
 تشکلها،آحاد و اقشار

تاثیرگذار با محوریت 
 مقاومتیاقتصاد 

 1 211/83 19/11 1 1 3،311 9،993 1 1 1 311 831 1 مورد



 

 شماره

 بندی طبقه 

عنوان برنامه 

 اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

برنامه 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

 

حمایت از فعالیتهای 
تبلیغی و ترویجی 
 تشکلها،آحاد و اقشار

تاثیرگذار با محوریت 
امر به معروف و نهی 

 از منکر

 1 211/83 19/11 1 1 3،311 9،993 1 1 1 311 831 1 مورد

8318113111 

برنامه ترویج و تشویق 
آموزی و انس قرآن 

اقشار جامعه با قرآن 
 کریم

 1313 831/1 823/1 812/1 833،111 813،131 29،313 881،393 321،111 321،111 381،111 911،111 311،111 مورد

 

حمایت ازبرگزاری 
آموزش های قرآنی 
 عمومی وتخصصی

 311 211/189 182 183/831 811،111 32،331 13،311 38،113 211 211 931 811 931 هزارنفر

 

راهبری،ساماندهی 
وپشتیبانی ازفعالیت 
های قرآنی مردمی 

 های قرآنی وتشکل

 88 331/3 33/3 331/1 23،111 21،321 82،113 93،111 2،111 2،111 3،111 1،811 2،111 تشکل

 
نظارت برچاپ 
 ونشرقرآن کریم

هزار جزء 
 قرآن

81،111 2،111 81،111 81،111 81،111 82،299 2،111 88،321 81،111 119/8 331/1 331/1 8 

8318119111 

برنامه سازماندهی 
وپشتیبانی ازاعزام 
روحانیون ومبلغان 

 دینی

 81 139/89 323/3 113/1 339،133 318،891 913،111 311،333 33،111 33،111 33،111 21،111 31،111 مورد

 
حمایت از نشست ها و 

 گفتگوهای دینی
 331 311/399 911/312 233/23 99،111 91،181 88،181 13،111 31 31 31 18 33 هزار نفر

 
شناسایی ، جذب و 
 اعزام مبلغ و مبلغه

هزار نفر 
 روز

9،111 8،111 9،111 9،111 9،111 21،111 83،111 29،331 23،111 999/89 999/1 331/82 83 



 

 شماره

 بندی طبقه 

عنوان برنامه 

 اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

برنامه 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

 

حمایت از استقرار 
روحانی در مناطق 
مورد نیاز با اولویت 

مناطق محروم، 
روستایی، عشایری و 

 مرزی

 891 232/839 331/32 933/33 331،133 333،131 139،333 911،933 3111 3111 3،111 2،111 2،131 نفر

 

هدایت و حمایت از 
اجرای مراسم و 

فعالیتهای فرهنگی ، 
 دینی و انقالبی

 31 131/11 339/39 311/21 91،111 12،131 1،991 11،131 311 311 311 833 311 هزار نفر

 

حمایت از برگزاری 
اردوهای فرهنگی و 
دینی دانش آموزان 

منتخب سراسر کشور 
و جشنواره های 

 تابستانی

 933 111/213 113/138 393/329 83،111 99،331 88،339 23،921 31 31 31 21 31 رویداد

8318198111 

 اطالع رسانی و برنامه

تبلیغات دینی  
 ایرسانه

نفر  هزار
 مخاطب

3،311 1،311 3،391 3،331 3،331 199،338 31،933 112،331 881،111 193/93 823/11 929/98 123 

 

هدایت و حمایت از 
تولید و انتشار اخبار 

 فرهنگی دینی

 839 111/832 218/182 331/838 33،111 13،911 91،183 33،133 311 311 231 821 311 هزار خبر

 

حمایت و تأمین و 
تولید محتوای 

دینی در  فرهنگی و
 فضای مجازی

عنوان 
 مطلب

83،111 3،111 11،111 83،111 83،111 813،331 99،931 33،111 83،111 833/3 331/3 131/2 1 

 

حمایت از تولیدات 
محصوالت چند 

ای فرهنگی و رسانه
 دینی

 321 111/333 311 333/9928 91،111 11،931 3،111 31،813 31 31 91 81 83 عنوان



 

 شماره

 بندی طبقه 

عنوان برنامه 

 اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

برنامه 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

8318191111 

تسهیل  برنامه
دسترسی آحاد جامعه 

به محصوالت 
 دینی فاخر -فرهنگی 

 هزار

 نسخه
8،111 211 8،111 8،811 8،811 813،193 92،183 31،321 31،111 233/19 121/13 313/881 33 

 

حمایت از تولید 
محتوی دینی و 

 انقالبی

 111 111/832 293/111 313/883 11،111 83،211 3،331 81،313 811 811 811 91 881 عنوان

 

حمایت از نشر و توزیع 
کتب و نشریات حوزه 
 دین و انقالب اسالمی

 811 911/13 121/33 239/11 21،111 33،121 12،181 32،891 311 311 111 131 8،831 هزارجلد

 

توزیع، نشر محصوالت 
دینی در  -فرهنگی

مناطق محروم، 
عشایری و  روستایی،

 مرزی

تعداد 
 محصول

1 13 811 811 811 1 9،993 3،311 81،111 1 2/899 111/33 811 

8311118111 
برنامه پژوهش های 

 کاربردی

پروژه 
عملیاتی 

 شده

811 11 191 191 191 91،131 83،333 23،331 12،313 888/831 393/833 183/831 838 

 

حمایت ازپژوهش 
های فرهنگی دینی 

 موردنیاز

 11 111/31 12/11 333/31 81،111 88،321 2،111 88،111 831 831 111 31 831 پژوهش

 

حمایت از رصد 
وضعیت فرهنگی دینی 

 کشور

 8338 391/8131 318/932 813/399 11،313 99،331 88،339 11،131 91 91 91 91 91 پژوهش

8311119111 

برنامه پوشش بیمه 
پایه اجتماعی اقشار 

 خاص
 83 11 89399 1 93،111 91111 11111 1 8112  8311 8131 1 بیمه شده

 83 11 89399 1 93،111 91111 11111 1 8112  8311 8131 1 بیمه شده پرداخت بیمه مداحان 

  8،311،111 8331931 319111 8821191 جمع کل

 

  



 

 882911شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  اسالمی عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان تبلیغات

 883311شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  اسالمی تبلیغات سازمان هنری اجرایی زیرمجموعه: حوزهعنوان دستگاه 

 

 شماره

 بندی طبقه
 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

برنامه 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد شش 

 8932ماهه 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد شش 

 8932ماهه 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

 9،313 9382 9333389 1 881،331 831،132 33،993 821،193 31 31 28 83 1 اثر تعمیق وتوسعه هنردینی برنامه 8319118111

 
برگزاری نمایشگاه هاوکارگاه 

 های عکاسی

-نمایشگاه
 کارگاه

3 2 1 83 83 81،833 9،388 83،398 81،831 89339311 333333 83333933 8،183 

 
آثار معماری   صیانت ازنمادها و

 ایرانی اسالمی
 1،311 182931 33333 118319 3،111 81،383 1،191 2،398 1 1 3 2 3 اثر

 
 برگزاری حمایت و

 جشنواره های هنری
 9،111 9113399 113333 1932313 83،111 83،122 1،113 99،283 3 3 3 2 2 جشنواره

 
حمایت وبرگزاری نمایشگاه های 

 آثارتجسمی
 8،111 133933 918231 811831 81،111 13،393 83،138 81،181 83 83 81 3 81 نمایشگاه

 
ترویج  حمایت وتولیدمحتوابرای
 هنردینی واسالمی

 9،999 292133 8133313 9313313 81،111 83،932 3،133 83،828 3 3 2 2 2 اثر

 
حمایت وتولیدواجرای 

 آثارموسیقیایی
 113 811231 88113933 383318 83،111 11،233 1،133 12،332 11 11 11 1 13 اثر

 
حمایت وتولیدواجرای برنامه های 

 نمایشی
 231 383319 111333 339333 19،311 81،233 81،331 99،193 31 31 91 81 31 برنامه

 8،311 193331 8923333 18333 83،111 19،331 3،913 1،833 83 83 81 2 81 اثر حمایت وخلق آثارتجسمی 

8319183111 
برنامه تربیت وآموزش هنرمندان 

 متعهد
 31 33318 882313 1 83،311 19،332 3،812 88،123 131 131 123 11 1 هنرمند

 

برگزاری دوره ها، کارگاه ها و 
گردهمائی های علمی و آموزشی 

 هنر دینی

-عنوان
 دوره

2 1 3 1 1 1،133 2،313 83،191 81،311 1183 1939 9838333 1،313 

 
تألیف وتولیدمحتواهای علمی 

 وتربیتی هنری
 8،833 819933 1833 331333 3،111 2،392 2،931 9،838 3 3 2 1 2 اثر



 

 شماره

 بندی طبقه
 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

برنامه 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد شش 

 8932ماهه 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد شش 

 8932ماهه 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

8319111111 
برنامه وگسترش سینمای  توسعه

 دینی
 3،231 88993331 81329311 1 132،313 911،338 883،233 981،318 91 91 13 3 1 تعدادتولید

 3،331 3138333 219133 3333333 31،111 23،191 1،133 38،881 3 1 3 1 3 اثر تولیدآثارپویانمایی)انیمیشن( 

 
های تولید و حمایت از فیلم 

 مستند
 3،311 1323333 3281399 1339382 31،111 11،381 83،198 38،921 81 81 3 9 3 اثر

 
حمایت وبرگزاری جشنواره 

 هاومحافل سینمایی

-جشنواره
 محفل

82 3 89 89 89 91،831 11،123 93،911 93،111 1133321 9332383 9119313 1،331 

 
حمایت وتولیدآثاروفیلم نامه های 

 سینمای دینی
 91،111 93131313 9923833 21133313 811،111 833،989 33،319 833،833 3 3 2 1 2 اثر

 

حمایت وتولیدمحتوای دیداری 
وشنیداری درحوزه سبک زندگی 

 وانقالبی اسالمی

 8،313 8111399 183 31332 3،313 3،211 183 2،391 2 2 9 8 3 اثر

8319111111 
برنامه حمایت ازفعالیت های 
 فرهنگی،هنری ودینی استان ها

 8،311 1923333 11331 1 23،311 31،331 2،123 83،831 98 98 98 3 1 فعالیت

 
کمک به فعالیت های فرهنگی 

 وهنری استان ها
 8،311 1923333 891338 213393 23،311 31،331 2،123 83،831 98 98 98 98 98 استان

8319113111 
 حمایت وگسترش برنامه

 آفرینش های ادبی 
 1،338 1313338 931139 1 821،123 838،911 31،333 838،132 33 33 31 11 1 اثر

 1،239 8338333 2819333 1833391 12،313 99،311 11،133 11،338 83 83 81 3 89 اثر ترجمه آثارفرهنگی وادبی 

 
حمایت وبرگزاری برنامه های 

 ادبی
 8،111 8383333 8333383 9991381 13،111 91،111 83،381 93،332 21 91 12 81 88 برنامه

 
حمایت وبرگزاری مهرواره 
 های)جشنواره های( ادبی

 9،331 132133 838331 1 91،111 18،821 3،333 93،833 1 1 1 3 1 جشنواره

 8،311 8383333 23331 8831332 12،111 83،211 1،133 81،333 83 83 81 3 88 اثر حمایت وتألیف وتولیدآثارادبیات 

 
حمایت،تألیف وتولیدآثارواجرای 

 برنامه های طنز
 313 333328 912313 313 83،111 89،181 9،923 81،119 11 11 12 88 83 اثر

 

کمک به تولید، انتشاروتوزیع کتب 
 ونشریات ومحصوالت فرهنگی

 انقالب اسالمی

 8،381 1111319 831131 8293322 13،919 12،131 1،328 13،132 81 81 81 3 81 اثر -مورد



 

 شماره

 بندی طبقه
 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

برنامه 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد شش 

 8932ماهه 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد شش 

 8932ماهه 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

8313119111 
برنامه تامین محتوای فرهنگی 

 دیجیتال
 8،131 8138 1813 1 83،813 81،381 1،813 3،331 81 81 81 8 1 اثر

 

انتشاروآرشیوآثار،تولیدات 
ومحصوالت فرهنگی هنری 

 درقالب محتوای دیجیتال

 8،131 8138 31333 3331 83،813 81،381 1،813 3،331 81 81 81 2 8 اثر-مورد

 پژوهش های کاربردی برنامه 8311118111

پروژه 
عملیاتی 

 شده

1 81 11 13 13 29،323 13،321 33،331 33،328 1 181133 913333 1،182 

 
انجام مطالعات و پژوهش های 

 پایداری و مقاومت

عنوان 
 پژوهش

3 1 83 81 81 11،311 83،333 39،131 21،328 2131333 11813933 9338323 1،133 

 

حمایت و انجام مطالعات 
وپژوهش های کاربردی بنیادی 

 هنردینی

عنوان 
 پژوهش

3 3 3 81 81 83،828 3،129 12،881 13،111 111382 833133 9223321 1،311 

  622،222 283623 723723 622233 جمع کل

 
  



 

 882911دستگاه اجرایی اصلی:  شماره طبقه بندی اسالمی عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان تبلیغات

 882181شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  اسالمی تبلیغات عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شورای هماهنگی

 

شماره 

 بندیطبقه

عنوان برنامه 

 اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -تمام شده هزینه واحد )هزینه  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

برنامه 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

8318183111
 

شورای هماهنگی 
 تبلیغات اسالمی

 1،333 3،129 1،113 2،991 191،111 231،318 31،311 113،131 11  31 93 21 مراسم

 
شورای هماهنگی 
 تبلیغات اسالمی

 1،133 3،313 1،999 2،331 833،111 933،238 31،911 838،393 33  31 13 99 مراسم

 
شورای هماهنگی 
 تبلیغات اسالمی

 9،193 2،283 8،913 9،321 11،311 33،181 82،311 33،819 13  11 88 83 مراسم

8318191111
 

هماهنگی شورای 
 تبلیغات اسالمی

میزان 
 مشارکت

23 21 11  33 33،321 83،811 883،313 811،111 8،933 211 8،223 8،931 

 
شورای هماهنگی 
 تبلیغات اسالمی

 333 312 138 8،313 91،311 93،923 3،182 29،911 91  21 11 13 مراسم

 
شورای هماهنگی 
 تبلیغات اسالمی

 8،331 8،381 332 8،883 38،211 33،911 88،113 11،981 29  21 11 11 مراسم

  922،222 622،222 32،222 729،227 جمع کل

 
 

  



 

 813311شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  خیریه امور و اوقاف عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان

 813311شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  خیریه امور و اوقاف عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان

 

شماره 

 طبقه

 بندی

عنوان برنامه 

 اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

 برنامه

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

 پیش بینی

 8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

برآورد

8932 

8111133111
 

برنامه توسعه دولت 
 الکترونیک

خدمت 
 الکترونیکی

2 1 3 3 3 311 8133 2111 1،311 891 3/323 382/313 9333829 

 

ایجادبانک های 
اطالعاتی وسامانه 
 های الکترونیکی

 311 382/313 3/323 891 1،311 2111 8133 311 3 3 3 1 2 سامانه

8318112111
 

برنامه برگزاری 
مسابقات قرآنی 

 ودینی

 2333333 383/912 181/211 123 33،111 31،111 91،233 93،311 811 891 891 11 811 مسابقه

 

حمایت ازبرگزاری 
مسابقات بین المللی 
حفظ وقرائت قرآن 

 کریم

 113 119/133 133/119 123311 13،111 13،111 13،111 13،313 811 811 891 31 811 نفر

 

راهبری ، نظارت و 
حمایت ازبرگزاری 

مسابقات 
دینی)تواشیح،مدیحه 
سرایی وسایرموارد 

 کشوری(

 11 83/331 331/89 133 81،111 88،111 3،233 2،211 8،111 8،111 331 211 3،111 نفر

 

راهبری، نظارت و 
حمایت از برگزاری 

مسابقات قرآنی 
 کشوری

 813333 83111 81311 3382 83،111 81،111 2،111 3،893 8،311 8،311 331 211 8،111 نفر



 

شماره 

 طبقه

 بندی

عنوان برنامه 

 اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

 برنامه

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

 پیش بینی

 8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

برآورد

8932 
8318118111

برنامه  
راهبری،نظارت 
واداره اموربقاع 
 واماکن مذهبی

 883311 331/82 313/3 23139 39،111 883،321 13،338 31،131 1،118 3،111 1،118 2،111 1،118 بقعه

 

اداره 
امور،هدایت،راهبری 

ونظارت بربقاع 
متبرکه واماکن 
 مذهبی کشور

 9323 1/313 918/8 1323 11،111 18،111 81،311 9،331 1،118 1،118 1،118 1،118 1،118 بقعه

 

حمایت ازبرگزاری 
کارگاه های 

آموزشی،همایش 
هاوجشنواره های 

مرتبط بابقاع 
متبرکه واماکن 

 مذهبی

 8811 8313/999 331311 311 88،111 81،381 331 2،311 81 81 3 8 3 مورد

 

حمایت ازبرنامه 
اعزام مبلغ درایام 

 گوناگون

 3 81/311 313/88 81311 83،111 83،111 3،319 83،111 9،111 9،111 8،111 311 8،111 نفر

 

حمایت ازبرنامه 
های فرهنگی و 

دینی بقاع متبرکه 
واماکن مذهبی 

 کشور

 333 8332/313 3/811 8381 98،111 31،111 9،331 83،811 31 31 92 11 81 بقعه

 

حمایت ازموسسات 
فرهنگی وعلوم 

 قرآنی

 9113113 8119/311 331311 131 3،111 81،111 3،111 1،311 81 81 81 1 81 موسسه

8318111111
 

برنامه 
راهبری،نظارت 
واداره موقوفات 

 کشور

 93899 893/2 113/2 33331 933،111 233،933 811،332 988،312 811،111 811،111 811،111 91،111 811،111 موقوفه

 

اداره امور،راهبری 
ونظارت برموقوفات 

 ورقبات کشور

 831 8/183 122/1 8323 183،111 183،322 13،332 833،391 811،111 811،111 811،111 21،111 811،111 موقوفه



 

شماره 

 طبقه

 بندی

عنوان برنامه 

 اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

 برنامه

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

 پیش بینی

 8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

برآورد

8932 
 

حمایت ازفعالیت 
های ترویج وتبلیغ 
 سنت حسنه وقف

 9993999 22111 999/999 13933 81،111 1،111 8،111 3،131 91 91 11 9 11 مورد

 

حمایت ازفعالیت 
های سامانه جامع 
اطالعات ومدیریت 

 موقوفات

 8111 311/111 1311 13132 1،111 2،311 1 2،931 1 1 3 1 3 سامانه

حمایت ازموقوفات  
 ورقبات کشور

 33333 3/381 133/3 2318 811،111 831،883 91،111 811،831 91،111 91،111 11،111 3،311 91،111 سند

 

شناسایی،نظارت 
وحمایت ازموسسات 

 خیریه

 211 399/999 1311 999399 81،111 1،111 1 3،111 13 13 83 1 83 موسسه

 

اسناد داده  اسکن
آمایی و پرونده های 

 موقوفات

 1 1 برگ سند
83،111،11

1 
83،111،111 31،111 1 1 21،311 83،111 1 1311 1/119 1333 

 

تامین نقشه کاداستر 
اراضی و امالک 

 موقوفه کشور

 1333 1/213 1311  83،111 21،311 1 1 31،111 11،111 11،111 1 1 نقشه

8119111111
 

خدمات برنامه ارایه 
رفاهی به 
 دانشجویان

دانشجو 
درسنوات 

مجاز 
 تحصیلی

8،111 811 8،111 8،111 1،111 13،933 8،323 93،131 11،311 13393 23/83 311/13 81333 

 

ارایه شهریه 
دانشجویی به 

حافظان وقاریان 
 قرآن

 81333 13/311 23/83 13393 11،311 93،131 8،323 13،933 1،111 1،111 9،311 811 8،111 نفر

  331،111 313313 813338 213138 جمع کل

 

  



 

 882113شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات عنوان دستگاه اجرایی اصلی: دفتر

 882113شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: دفتر

 

شماره 

 بندی طبقه

عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 *  عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

 عملکرد

 8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

برنامه 

8932 

 برآورد

8932 

 عملکرد

 8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

8318118111
 

برنامه آموزش علوم دینی 
 وحوزوی

 88332 1311 13119 3331 283،311 133112 813192 111311 93،111 93،111 91111 81111 91111 طلبه

 

های آموزش دوره برگزاری
 1،9،2طالب درسطوح 
 حوزوی

 1393 1923313 1923381 3233391 39،933 113911 31811 832931 133،333 133،333 13 8131 13 نفر ساعت

 

آموزشی غیر  هایدوره
رسمی فرهنگی و 

 دینی)دوره، کارگاه، نشست(

 1319 333132 333133 1313 813،333 93331 83313 92921 188،111 188،111 3 1 2 نفر ساعت

 
های از آموزش حمایت

 مرتبط  رسمی دانشگاهی
 1311 1 1  892،931 1 1 1 833،338 833،338 1 1 1 نفر ساعت

8318113111
 

برنامه تامین خدمات 
 فرهنگی وتبلیغی مبلغان

 
 مبلغ

231111 11111 311111 98،111 98،111 83811 3981 19118 33،311 1312 132333 1313 1383 

 
 واردوهای کالس برگزاری

 ودینی فرهنگی
 1312 23333 132333 93 3،211 19118 3981 83811 91،331 91،331 311 11111 231 نفر

 

کتب و مجالت  عرضه
 وکتابخانه  الکترونیکی

 دیجیتال

صفحه 
بارگذاری 

 شده

1 1 1 22،318 22،318 1 1 1 31،183 1 1 1 8391 

 
محتوا و برنامه های  تولید

 تبلیغی
 1313 1 1 1 8،333 1 1 1 8،339 8،339 1 1 1 تعداد

8318111111
 

 
برنامه شناسایی وتأمین 

 دینی -نیازهای فکری

 1389 1313 13133 1313 133،383 32333 13381 39338 1،112،119 1،112،119 8131831 311131 8138333 مخاطب



 

شماره 

 بندی طبقه

عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 *  عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

 عملکرد

 8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

بینی پیش 

برنامه 

8932 

 برآورد

8932 

 عملکرد

 8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

عملکرد 

8936 

عملکرد 

شش ماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

 

به شبهات  پاسخگویی
ومشاوره تخصصی  وسواالت

 دینی

 
 ساعت نفر

 

8138333 311131 8131831 181،833 181،833 39338 13381 32333 883،333 1313 1313 13111 1389 

 

محصوالت تبلیغی  تولید
 در حوزه  فرهنگی و دینی

 فرهنگ و معارف اسالمی

 
 تعداد

 

1 1 1 31،311،381 31،311،381 1 1 1 832،331 1 1 1 1333 

 

تولید برنامه های و  حمایت
و  رادیویی  تلویزیونی،

 ایرسانه

 دقیقه

 
1 1 1 1،831 1،831 1 1 1 93،332 1 1 1 8139 

8318113111
 

 
برنامه شناسایی،جذب واعزام 

 مبلغان دینی

 
 مبلغ

83111 1111 11111 22،813 22،813 312131 983333 331228 213،323 91313 933311 93331 3332 

 

مُبلغ و و اعزام  شناسایی
های تبلیغی مُبلغه در مناسبت

 و دینی به سراسر کشور

 
 روز -نفر

83111 1111 11111 933،888 933،888 312131 983333 331228 981،319 91313 933311 93331 1313 

 
های تبلیغی و فعالیت انجام

 ترویجی در فضای مجازی

 پست

 
1 1 1 39،331 39،331 1 1 1 13،133 1 1 1 1323 

 
تامین و راهبری  تشکیل،
 های تبلیغیگروه

 23313 1 1 1 31،333 1 1 1 8،133 8،133 1 1 1 گروه

8311118111
 

برنامه پژوهش های 
 کاربردی

پروژه 
عملیاتی 

 شده

813 22 881 231 231 891993 33311 822111 113،839 8113333 898133 8981338 311319 

 
پژوهش های راهبردی  انجام

 دینی درحوزه فرهنگ
 93938 8132313 8918321 8832333 12،383 813133 31331 882333 32 32 31 93 33 پروژه

 
حمایت ازپژوهش های 

 فرهنگی ودینی طالب حوزه
 339319 8221311 891232 8332 132،233 83913 3311 83321 283 283 81 3 81 پروژه

  8،311،111    جمع کل

 های قبلی درج گردیده است.متناسب با سنجه 33و  33های ، ارقام مربوط به سال8931های دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در سال فعالیت -عملکرد و برنامه باتوجه به تغییر برخی سنجهتوضیح: 
  



 

 882111یی اصلی: شماره طبقه بندی دستگاه اجرا های علمیه(های علمیه )شورای عالی حوزهعنوان دستگاه اجرایی اصلی: مرکز خدمات حوزه

 882111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  های علمیه(های علمیه )شورای عالی حوزهعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: مرکز خدمات حوزه
 

 شماره
 بندی طبقه

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت
سنجه  

 *  عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
8936 

عملکرد 
ماهه شش

8932 

بینی پیش
8932 

بینی پیش 
 برنامه 

 برآورد
8932 

 عملکرد 
8936 

 عملکرد
شش ماهه 

8932 

پیش بینی 
8932 

 برآورد
8932 

عملکرد 
8936 

عملکرد 
ماهه شش

8932 

بینی پیش
8932 

 برآورد
8932 

8318193111
 

های فرهنگی حوزه برنامه فعالیت
 های علمیه

 3913833    913،111 331،111   389     مدرسه علمیه

 
حمایت از فعالیت ها، مراسم و 
 اردوهای فرهنگی تربیتی طالب

 193132    831،111    1،311     طلبه

 
حمایت و گسترش فعالیت های 

 مشاوره ای
 8233281    813،111    131     طلبه

8311112111
 

برنامه حمایت از پژوهش های 
 حوزه های علمیه

 933893    821،111 181،111  831،331 9،331     پروژه

 
نامه، رساله و آثار حمایت از  پایان

 علمی طالب
 813939    21،111    9،211     عنوان

 
های حمایت از مقاالت و پژوهش
 علوم دینی و حوزوی

 8133111    93،111    921     پروژه

 
تدوین و روزآمدسازی منابع 

 علمی حوزوی
 211    81،111    91     عنوان

 
تأمین پهنای باند اینترنت و 

 اینترانت
 8333238    91،111    831     مگابایت

 12338    11،111    183     نشریه حمایت از نشریات تخصصی 

8119121111
 

برنامه حمایت از آموزش های 
 حوزه های علمیه

 833113    1،393،111 9،392،111  9،111،131 891،111     طلبه

 
سطح دو حوزوی آموزش 

 )همطراز لیسانس(
 833829    8،111،111    11،111     طلبه

 
آموزش سطح سه حوزوی 

 )همطراز فوق لیسانس(
 113933    133،111    21،111     طلبه

 
آموزش سطح چهار حوزوی 

 )همطراز دکتری(
 123222    221،111    81،111     طلبه

  9،111،111 2،212،111  9،833،111 جمع

 .ارائه نشده است 8933 و 8933 هایسال در هافعاالیت و هابرنامه عملکردی هایسنجه اعتبارات است، یافته تغییر کشور کل 8931 سال بودجه الیحه در این دستگاه اجرایی هایفعالیت و هابرنامه اینکه به توجه * با



 

 882981شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  خواهران علمیه های حوزه سیاستگذاری عنوان دستگاه اجرایی اصلی: شورای

 882981شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  خواهران علمیه های حوزه سیاستگذاری عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شورای
 

 شماره 
 بندیطبقه

عنوان برنامه اجرایی/ 
 فعالیت

سنجه  
 * عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(هزینه اعتبارات هدف کمی

 عملکرد
 8936 

عملکرد 
ششماهه 

8932 

بینی پیش
8932 

بینی پیش 
 برنامه 

 برآورد
8932 

 عملکرد
 8936 

عملکرد 
ششماهه 

8932 

پیش بینی 
8932 

 برآورد
8932 

عملکرد 
8936 

عملکرد 
ماهه شش

8932 

پیش بینی 
8932 

 برآورد
8932 

8318193111
 

برنامه فعالیت های فرهنگی 
 حوزه های علمیه

مدرسه 
 علمیه

    211 813،399  183،391 811،111    111399 

 

حمایت از فعالیت ها، مراسم 
و اردوهای فرهنگی تربیتی 

 طالب
 3321    91،111    3،111     طلبه

 
حمایت و گسترش 

 های مشاوره ایفعالیت
 893311    31،111    311     طلبه

8311112111
 

های برنامه حمایت از پژوهش
 های علمیهحوزه

 31383    111،111 933،211  839،383 1،181     پروژه

 
حمایت از  پایان نامه، رساله 

 و آثار علمی طالب
 13331    33،111    1،111     عنوان

 
حمایت از مقاالت و پژوهش 

 های علوم دینی و حوزوی
 232389    31،113    111     پروژه

 
تدوین و روزآمد سازی منابع 

 علمی حوزوی
 313322    82،832    81     عنوان

 
تأمین پهنای باند اینترنت و 

 اینترانت
 831311    83،111    811     مگابایت

 93321    83،111    211     نشریه حمایت از نشریات تخصصی 

8119121111
 

های برنامه حمایت از آموزش
 حوزه های علمیه

 91322    1،231،111 1،113،121  8،933،131 11،118     طلبه

 
آموزش سطح دو حوزوی 

 )همطراز لیسانس(
 13331    1،113،111    33،131     طلبه

 
آموزش سطح سه حوزوی 

 )همطراز فوق لیسانس(
 91313    211،111    89،133     طلبه

 
آموزش سطح چهار حوزوی 

 )همطراز دکتری(
 38333    13،111    212     طلبه

  1،331،111 1،311،111  8،311،111 جمع
 .ارائه نشده است 8933 و 8933 هایسال در هافعاالیت و هابرنامه عملکردی هایسنجه اعتبارات است، یافته تغییر کشور کل 8931 سال بودجه الیحه در این دستگاه اجرایی هایفعالیت و هابرنامه اینکه به توجه * با



 

 882113شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  خراسان علمیه های حوزه مدیریت عنوان دستگاه اجرایی اصلی: مرکز

 882113شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  خراسان علمیه های حوزه مدیریت عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: مرکز
 

شماره 

 بندیطبقه
 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 * عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(هزینهاعتبارات  هدف کمی

عملکرد 

8936 

عملکرد 

ششماهه 

8932 

بینی پیش

8932 

بینی پیش 

 برنامه 

 برآورد

8932 

 عملکرد 

8936 

عملکرد 

ششماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

 عملکرد

 8936 

عملکرد 

ماهه شش

8932 

پیش بینی 

8932 

 برآورد

8932 

8318193111
 

 برنامه فعالیت های فرهنگی حوزه های علمیه
مدرسه 
 علمیه

    823 882،321  833،111 33،313    3133833 

 
حمایت از فعالیت ها، مراسم و اردوهای فرهنگی 

 تربیتی طالب
 893383    28،333    9،111     طلبه

 193382    28،333    311     طلبه حمایت و گسترش فعالیت های مشاوره ای 

8311112111
 

 111393    882،188 823،181  882،321 331     پروژه برنامه حمایت از پژوهش های حوزه های علمیه

 891    99،111    131     عنوان حمایت از  پایان نامه، رساله و آثار علمی طالب 

 
حمایت از مقاالت و پژوهش های علوم دینی و 

 حوزوی
 833    93،111    111     پروژه

 8393213    11،188    811     عنوان تدوین و روزآمد سازی منابع علمی حوزوی 

 111    83،211    31     مگابایت تأمین پهنای باند اینترنت و اینترانت 

 111    81،111    31     نشریه حمایت از نشریات تخصصی 

8119121111
 

 823311    331،111 131،811  313،113 23،111     طلبه برنامه حمایت از آموزش های حوزه های علمیه

 813113    131،111    19،111     طلبه حوزوی ) همطراز لیسانس(آموزش سطح دو  

 
آموزش سطح سه حوزوی ) همطراز فوق 

 لیسانس(
 833138    983،111    83،311     طلبه

 133119    33،111    1،211     طلبه آموزش سطح چهار حوزوی )همطراز دکتری( 

  131،111 8،833،111  183،911 جمع

 .ارائه نشده است 8933 و 8933 هایسال در هافعاالیت و هابرنامه عملکردی هایسنجه اعتبارات است، یافته تغییر کشور کل 8931 سال بودجه الیحه در این دستگاه اجرایی هایفعالیت و هابرنامه اینکه به توجه * با

  



 

 (بر حسب برنامه اجراییای )سرمایههای تملک داراییاعتبارات  و های عملکردبرآورد سنجه -(9فرم شماره )

 882911شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  اسالمی تبلیغات عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان

 882911شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  اسالمی تبلیغات عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان
 

 بـرنامـهعنـوان  بندیشماره  طبقه
سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8936 

عملکرد 

ششماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

8932 
عملکرد 

8936 

8932 8932 

بینی پیش

 برنامه

بینی پیش

8932 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

بینی پیش

 برنامه

پیش بینی 

8932 

  88،111  3،333 3،333 12،131       برنامه هدایت اطالع رسانی وتبلیغات دینی 8318198111

8318199111 

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازی،تعمیر،تجهیز و نگهداری فضاها، 

 ساختمانها ،اماکن وماشین آالت

      8،332 183 183  2،111  

  82،222  82،287 82،287 76،222 جمع کل

 
 882911شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  اسالمی تبلیغات عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان

 883311شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  اسالمی تبلیغات سازمان هنری عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: حوزه

 

شماره  

 بندیطبقه
 عنـوان بـرنامـه

سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای کمیهدف 

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8936 

عملکرد 

 8932ششماهه 

پیش بینی 

8932 

8932 
عملکرد 

8936 

8932 8932 

بینی پیش

 برنامه

بینی پیش

8932 
 ابالغی

بینی پیش

 عملکرد

بینی پیش

 برنامه

بینی پیش

8932 

8318199111 
 و تجهیز تعمیر، سازی،مقاوم توسعه، تامین، برنامه

 آالتماشین و اماکن ساختمانها، فضاها، نگهداری
      

1،139 8،311 8،311 
 

3،111 
 

  



 

 813311شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  خیریه امور و اوقاف عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان

 813311شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  خیریه امور و اوقاف عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان

 

شماره  

 بندیطبقه
 عنـوان بـرنامـه

سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8936 

عملکرد 

 8932ششماهه 

پیش بینی 

8932 

8932 
عملکرد 

8936 

8932 8932 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8932 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8932 

8318199111 
 و تجهیز تعمیر، سازی، مقاوم توسعه، تامین، برنامه

 آالت ماشین و اماکن ساختمانها، فضاها، نگهداری
      

322 331 331 
 

8،811 
 

 
 882111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  های علمیه(علمیه )شورای عالی حوزههای عنوان دستگاه اجرایی اصلی: مرکز خدمات حوزه

 882111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  های علمیه(های علمیه )شورای عالی حوزهعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: مرکز خدمات حوزه

 

شماره  

 بندیطبقه
 عنـوان بـرنامـه

سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8936 

عملکرد ششماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

8932 
عملکرد 

8936 

8932 8932 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8932 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8932 

8318182111 
های علمیه و از حوزه برنامه حمایت

 مدارس علوم دینی
      23،131 23،281 23،281  39،111  

 

  



 

 882981شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  عنوان دستگاه اجرایی اصلی: شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران

 882981شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  خواهرانعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه 

 

شماره  

 بندیطبقه
 عنـوان بـرنامـه

سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8936 

عملکرد ششماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

8932 
عملکرد 

8936 

8932 8932 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8932 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8932 

8318182111 
های علمیه و برنامه حمایت از حوزه

 مدارس علوم دینی
      32،383 33،119 33،119  893،111  

 

 882113دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه بندی  عنوان دستگاه اجرایی اصلی: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان

 882113شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان

 

شماره  

 بندیطبقه
 عنـوان بـرنامـه

سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8936 

عملکرد ششماهه 

8932 

پیش بینی 

8932 

8932 
عملکرد 

8936 

8932 8932 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8932 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8932 

8318182111 
های علمیه و برنامه حمایت از حوزه

 مدارس علوم دینی
      83،321 11،111 11،111  11،111  

 

 882911شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان تبلیغات اسالمی

 882181شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

 

شماره  

 بندیطبقه
 عنـوان بـرنامـه

سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8936 

عملکرد 

 8932ششماهه 

پیش بینی 

8932 

8932 
عملکرد 

8936 

8932 8932 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8932 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8932 

8318199111 
سازی،تعمیر،تجهیز و برنامه تامین،توسعه،مقاوم 

 ساختمانها ،اماکن وماشین آالت نگهداری فضاها،
      8،339 113 113  8،111  
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 8-  مقدمه 

 چنین هم. است درصد 1/90 بر بالغ کشور، جوان نیروی عنوان به ساله 93 تا 01 جمعیت سهم ،0931 سال در جمعیت آمارگیری نتایج براساس

 می بینی پیش درصد 11 از بیش را کشور فعال جمعیت سهم دارد، تأکید  0291 سال تا جمعیتی پنجره بودن گشوده بر  که شناختیجمعیت مطالعات

 انرژی و خواهی هیجان ، مشارکت انگیزه و روحیه بودن دارا.است برخوردار نوآوری و خالقیت شادابی، نشاط، چون مختصاتی از جوان یجامعه. نماید

 و نموده فراهم توسعه برای را توجهی قابل انسانی نیروی کشور جوان جمعیت. است قشر این مهم هایویژگی دیگر از فعالیت و کار برای چشمگیر

 .نماید مرتفع را فرهنگی و اجتماعی – اقتصادی معضالت و مسائل از بسیاری بود، خواهد قادر  آن از هدفمند گیریبهره و ریزی برنامه صورت در

 این روانی و جسمانی سالمت تأمین ضمن که است ورزشی هایفعالیت توسعه جوان، جمعیت ونشاط فعالیت بر موثر هایزمینه از یکی شکبی

 . سازدمی فراهم آتیه در اجتماعی های مسئولیت پذیرش برای را آنها آمادگی هایزمینه نسل،

 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز چشم تحقق. است مطرح اجتماعی و فرهنگی پدیده یک عنوان به ایران اسالمی جمهوری نظام در ورزش

 سالمتی، حفظ و ایجاد جهت در ورزش، مزایای از گیریبهره ضمن بتواند ایران بزرگ ملت آن در که است ساختارهایی و هانظام وجود نیازمند 0212

 .نهد گام نیز اجتماعی و فردی معنوی تعالی و رشد مسیر در و کشور و نظام هایآرمان مسیر در پویا ایجامعه ساخت اجتماعی، نشاط و شادابی

 جوانان، اساسی مسائل به پرداختن و ورزش امر کیفی و کمی ارتقای در جوانان و ورزش وزارت نقش مدبرانه، مدیریتی سایه در اساس این بر

 . شود محسوب کشور آینده برای شده ترسیم افق و اندازچشم تحقق در ابزارها مهمترین از یکی عنوان به تواندمی و بوده اهمیت حایز بسیار

 است این در قهرمانی و همگانی ورزش تفاوت.  است قهرمانی ورزش و همگانی ورزش مقوله دو متولی ورزش حوزه در جوانان و ورزش وزارت

 .باشدمی «رقابت و مهارت کسب» هدف قهرمانی هایورزش در که صورتی در است «همه برای سالمتی»اصلی هدف همگانی ورزش انجام در که

 صورت روزانه زندگی در ورزش اهمیت به جامعه بخشیدن توجه و همگانی ورزش فرهنگ ترویج هدف با که تالشهایی تمامی رغم به و امروزه

 .است همراه تامل قابل رکودی با بخش این ، گیردمی

 باعث تماشاچیان جذب و بازاریابی قهرمانی، ورزش هایجاذبه همچنین. است آن اقتصادی درآمد قهرمانی ورزش به هادولت توجه دالیل از یکی

 هاملت افتخار موجب همواره ورزشی هایرقابت فرایند.  گیرد قرار مختلف نهادهای و هاسازمان بیشتر توجه مورد ورزش از شکل این که شودمی

 سازیتجاری روند اینکه جمله از. شود می دیده نیز روی کج و هنجارشکنی از مواردی آن، حاشیه در یا و هارقابت گونه این خالل در البته.است بوده

 به و کرده منحرف ، است ساالری شایسته اصلی مروج و دارد تأکید ورزش درونی های کیفیت بر که هایی ارزش به تعلق از را آن قهرمانی ورزش

 و ستاند می ورزش «تالش» و «فعالیت» از را ارجمندی نادرستی، روند چنین. دهد می بها است، بازار تقاضای مورد کاالی تولید که آن خارجی وجوه

 . دهد می آن به «کننده سرگرم» عمدتاً سیمای و سازدمی مسلط آن شئون همه بر را «نمایش» شکل

 همگانی ورزش بین تعادل ایجاد. کنند اقدام آن گسترش برای حمایتی هایسیاست با باید ها دولت نتیجه در نیست، درآمدزا ذاتاً همگانی ورزش

 است مهم آنچه اما. رود می شمار به جوانان و ورزش وزارت فراروی هایچالش از ورزش توسعه و گذاری قانون در دولت نقش نیز و قهرمانی و

 آموزش به نیاز جامعه مختلف اقشار بین در همگانی ورزش فرهنگ گسترش. است همگانی ورزش از عمومی افکار نماینده عنوان به دولت حمایت

 .کندمی پیدا بیشتری نمود جوانان و ورزش وزارت یعنی کشور ورزش اصلی متولی و گروهی هایرسانه دولت، نقش راستا این در. دارد

. شود می احساس بیشتر جهت این در همگانی ورزش توسعه لزوم و است جامعی ریزیبرنامه و گذاریسیاست نیازمند شرایط این به دستیابی

 الزم های زمینه شدن فراهم با که است بدیهی و دارد اساسی اقدامات به نیاز کنند ورزش همگانی شکل به و ترگسترده هرچه مردم اینکه برای

 .باشیم امیدوارتر قهرمانی ورزش رشد به توانیم می اقشار همه برای همگانی، ورزش

 نیازمند کشور جوانان امور ساماندهی.  دارد عهده بر را هاییمسئولیت نیز جوانان امور ساماندهی حوزه در جوانان و ورزش وزارت دیگر طرف از

 جوان نیازهای درباره الزم اطالعات و مطالعات کردن روزآمد با تواندمی جوانان و ورزش وزارت اساس برهمین و است همگانی مشارکت شرکت

 اصالح به نسبتجوانان، نیازهای به مضاعف توجه همچنین و باورها و هانگرش اصالح مکانی، و زمانی شرایط با مطابق آن گذاری اولویت و کشور

 . نماید اقدام ایشان به مربوط امور اثربخش ساماندهی و ساختارها
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تفریحات )مربوط به امور فرهنگ،  و ( دولت در فصل ورزش0938در این فصل مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز برنامه ساالنه )سال 

عه و نگهداری اماکن شرکت توس ی اجرایی اصلی این فصل وزارت ورزش و جوانان،هادستگاه( مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و ورزش گردشگری

 .باشدمیکمیته ملی المپیک ایران  کشور وورزشی 

 

 9- های فصل در اسناد باالدستیوضعیت دستگاه 

 9-8- هاشرح وظایف و ماموریت 

 وزارت ورزش و جوانان -الف

مجلس شورای اسالمی، سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان  09/0/83به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران و به استناد مصوبه 

 ..های ورزشی به شرح زیر است:های اصلی وزارت ورزش و جوانان در زمینهتشکیل گردید. وظایف و ماموریت وزارت ورزش و جوانانادغام و 

 8اهداف

 الف( ورزش

 توسعه و تعمیم ورزش همگانی 

 توسعه و ارتقاء ورزش قهرمانی 

 حمایت و هدایت ورزش حرفه ای 

 راهبری و هماهنگی ورزش پرورشی 

  ایرانی و رشد فضائل اخالقی و دانش حرفه ای در ورزش –اعتالی فرهنگ اسالمی 

 ب( جوانان

  ارتقاء و توسعه مسئولیت پذیری، تقویت هویت و مشارکت همه جانبه جوانان در همه ابعاد فردی و اجتماعی 

 بهبود و اصالح وضعیت و سبک زندکی جوانان در همه عرصه های فردی و اجتماعی 

 ارتقاء سرمایه اجتماعی و توسعه و تحکیم ارتباطات با جوانان 

 تقویت مفاهمه ملی با نسل جوان 

 9ریت و وظایفمأمو

 الف( ورزش

 اتخاذ سیاست های توسعه ورزش و تقسیم کار ملی در ورزش کشور و نظارت بر حسن اجرای آن 

 های ورزشی به منظور تحقق بند سه اصل سوم قانون اساسیها و فعالیتمندی اقشار مختلف جامعه از برنامهتامین موجبات الزم برای بهره 

 ایرانی -برای ترویج و تعمیق منش پهلوانی، هنجارهای بازی جوانمردانه و فرهنگ اسالمی طراحی و مهندسی فرهنگی در ورزش 

 های علمیمندی از دانش فنی و کاربردی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی با استفاده از همه ظرفیتارتقاء علمی ورزش کشور و بهره 

 ات و نیروی انسانیآمایش ورزش کشور و تامین مناسب و عادالنه زیرساخت ها، امکان 

 فراهم نمودن زمینه مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور توسعه و رونق اقتصادی ورزش 

 تعیین چارچوب ها و ضوابط فعالیتهای ورزش پرورشی و نظارت بر حسن اجرای آن 

 شیمدیریت نظام کشف و پرورش استعدادها در ورزش و حمایت از نخبگان ورز 

                                                           
نکه هنوز سیر مراحل تصویب در بر مبنای پیش نویس اساسنامه وزارت ورزش و جوانان )این اساسنامه صرفا جنبه پیشنهادی توسط وزارت ورزش و جوانان داشته و باتوجه به ای .0

 هیات دولت و مجلس شورای اسالمی را طی نکرده، غیر قابل استناد است.(

 رزش و جوانانبر مبنای پیش نویس اساسنامه وزارت و .9
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 تعیین و ابالغ استانداردها و ضوابط فنی و مهندسی مربوط به اماکن و تجهیزات ورزشی و تفریحی و نظارت بر حسن اجرای آن 

  صدور و لغو مجوز فعالیت رشته ها و سبک های ورزشی در قالب فدراسیون ها، انجمن ها، کمیته ها و سایر تشکل های مربوطه 

  یت باشگاه ها و مجوز احداث، ایجاد و اداره اماکن و مراکز ورزشی و نظارت بر فعالیت آن هاصدور و لغو پروانه تأسیس و فعال 

  ها و کمیته های حمایت از کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن ها، هیئت

 سن اجرای وظایفورزشی و همچنین هدایت، نظارت، هماهنگ سازی آن ها برای ح

  المللی در ورزش و تعیین سیاست ها و ضوابط تعامالت و مراودات بین المللی ورزشی به منظور توسعه همکاری و تعامالت بین

 حمایت از حضور نمایندگان ج.ا.ا در مجامع منطقه ای و جهانی

   تعیین خط مشی کلی و سیاست گذاری هماهنگ در مورد اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور و نظارت بر امر اعزام و

 همچنین دعوت از افراد یا تیم های خارجی به داخل کشور

  عضویت یا نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ها و مجامع ورزشی مرتبط 

  نظام ورزش کشور و نظارت بر فعالیت و اداره آن حمایت از ایجاد سازمان 

 ب( جوانان

  تهیه برنامه های بلند مدت، میان مدت و ساالنه امور جوانان و ارائه به مراجع ذیربط و تنظیم بودجه سنواتی ذیل برنامه های

 ساماندهی امور جوانان در الیحه بودجه و نظارت بر حسن اجرای آن ها

 ها و صدور و لغو مجوز برای ایجاد، احداث و اداره کانون ها، اردوگاه ها و مراکز فرهنگی، هنری، مشاوره ای تعیین ضوابط و استاندارد

 و اطالع رسانی جوانان و حمایت و نظارت بر فعالیت آن ها

 های فکری، بهبود سازماندهی و توانمندسازی نیروی انسانی فعال در حوزه جوانان به منظور توسعه ارتباط با جوانان و تقویت بنیان

 ایرانی و آماده سازی جوانان برای زندگی اجتماعی -های سبک زندگی اسالمیمهارت

 ساماندهی، هماهنگی، ظرفیت سازی و مدیریت اوقات فراغت جوانان با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی 

 رصد و مطالعه جامع و روندی وضعیت جوانان و ارائه گزارش مستمر به مراجع ذیربط 

 ایش مستمر وضعیت شاخص های ساماندهی امور جوانان و تولید و انتشار آمارهای مربوط به جوانان و ایجاد یک بانک اطالعاتی و پ

 آماری منسجم در حوزه جوانان

 های ذیربطهای الگویی و ویژه ملی و منطقه ای جوانان با مشارکت و همکاری دستگاهطراحی و اجرای برنامه 

 نونی در حوزه جوانان و پیشنهاد برای وضع یا اصالح قوانین و مقرراتشناسایی خالءهای قا 

 هاهای غیر دولتی جوانان و تقویت و توانمندسازی و نظارت بر عملکرد آنحمایت از ایجاد و فعالیت تشکل 

 المپیک ملی کمیته -ب

 برگزاری با بود، داده رخ سال هشت به مدت 0301 المپیک بازیهای انجام در که ای وقفه از پس و اول جهانی جنگ پایان از پس اندکی

 از جدا. آمد بوجود ورزشی فدراسیونهای و سازمانها تشکیل فکر ایران جمله از کشورها از بسیاری در بلژیک، آنتورپ در 0391 المپیک بازیهای

 فوتبال داشت، رواج ایران در دیرباز از که چوگان و تیراندازی سوارکاری، شمشیربازی، پهلوانی، هایکشتی و باستانی ورزشهای مانند سنتی ورزشهای

 لوزان در المپیک کنگره و آنتورپ بازیهای از پس( میالدی 0399) شمسی، 0911 سال در را خود فعالیت و حرکت که بود جمعی دسته ورزش اولین

 هم گرد رشته این اداره و ریزی برنامه مسابقات، فعالیتها، انجام جهت مردمی داوطلبان و دولت اولیاء از افرادی ارتباط این در. نمود آغاز ،0390 سال

 .شود می اطالق فدراسیون یا هیئت افراد از مجموعه این به که آمدند

 عالقه مورد ورزشهای برای ریزیبرنامه و هماهنگی و بود گذاشته گسترش به رو شده یاد سالهای در ایران ورزشی فعالیتهای دامنه آنجائی که از

 محل انتخاب و آن پیرامون و جنگ مسائل از فراغت و جهانی دوم جنگ پایان از بعد بالفاصله کرد می طلب را رسمی سازمان و تمرکز جوانان
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 این به مربوط امور اداره چون و شد بخشیده قوت المللی بین موازین اساس بر ورزشی فدراسیونهای تشکیل فکر ،0328 المپیک بازیهای برگزاری

 کمیته مرکزی هسته و ملی فدراسیون پانزده تشکیل به اقدام 0992 سال در لذا ساخت، می الزامی را المپیک المللی بین کمیته با تماس و فدراسیونها

 در المپیک، المللی بین کمیته در ایران عضویت نیز و المللی بین های فدراسیون در ها فدراسیون این پذیرش برای متعاقباً. گردید ایران المپیک ملی

 المللی بین کمیته سوی از رسمی عضویت به 0991 سال در و گردید تشکیل ایران المپیک ملی کمیته 0991 ماه اردیبهشت با برابر 0321 مه ماه

 .شد پذیرفته المپیک

 این دائمی اعضای و رسید نتیجه به اودستروم زیگفرید آن سوئدی رئیس و لوزان در المپیک المللی بین کمیته مقامات با ایران مسئولین مکاتبات

 هیئت اولین توانست ایران متعاقباً و دادند موافق رأی جهانی جرگه این در ایران رسمی عضویت به( 0991 خرداد 91) 0321 ژوئن 91 تاریخ در ارگان

 مصوب واحدۀ ماده اساس بر مالی استقالل دارای و غیرانتفاعی مستقل، است سازمانی که کمیته این .نماید اعزام 0328 المپیک بازیهای به را ورزش

 شمار در است رسیده نگهبان شورای تائید به 93/2/0919 تاریخ در که اسالمی شورای مجلس سه و هفتاد و سیصد و یکهزار ماه تیر نوزدهم

 .شود می محسوب دولتی غیر عمومی موسسات

 مأموریت

 انسان، جانبه همه تعالی المپیک، جنبش از صیانت و ترویج گسترش، به ویژه المپیک منشور در مندرج اهداف و اصول پیگیری به منظور کمیته،

 از بویژه ورزشی های رشته کیفی و کمی سطح ارتقاء دوپینگ، علیه مبارزه و ورزشی اخالق به ترغیب بانوان، ورزش ارتقاء و جوان نیروهای تربیت

 ترویج نیز و المپیک المللی بین کمیته تأیید مورد بازیهای سایر و المپیک بازیهای برنامه به بخشی رونق و پیگیری عضو، ملی فدراسیونهای طریق

 است. شده تشکیل محیطی زیست مسائل به مسئوالنه توجه ضمن صلح،

  وظایف

 ترویج و گسترش نیز و المپیک المللیبین کمیته توسط موضوعه مقررات سایر و ورزش المللیبین قوانین المپیک، منشور اجرای 

  ملی سطح در المپیک جنبش هایارزش و اساسی اصول

 هایتوانایی ارتقای و بالقوه استعدادهای رشد و بسترسازی طریق از بویژه علمی رویکرد بر مبتنی کشور در قهرمانی ورزش گسترش 

  ورزشکاران فکری و روانی جسمی،

 نیز و خود سالمتی حفظ و ورزشی هایفعالیت انجام به مردم عموم ترغیب و سازماندهی طریق از بویژه همگانی ورزش گسترش 

  کشور سازآینده و جوان نیروهای تربیت و تعلیم

 پدیده با مبارزه نیز و ورزشی اخالق ترویج و گسترش ورزش، در فساد و خشونت تبعیض، گونه هر با مقابله برای الزم تدابیر اتخاذ 

 که صورتی به دوپینگ ضد قانون اجرای و پذیرش دوپینگ؛ با مبارزه جهانی قوانین اجرای و پذیرش بر تأکید با دوپینگ مذموم

 آزمایشات نتایج مدیریت هایدستورالعمل نیز و مالی منابع تامین نحوه و عضویت شرایط قوانین، و سیاستها که گردد حاصل اطمینان

 گرفته نظر در المپیک ملی هایکمیته برای دوپینگ ضد جهانی قانون در که هاییمسئولیت و نقش همچنین و باشد آن با انطباق در

 شوند. شمرده محترم شده،

 نزدیک هماهنگی و همکاری با و مستقل بصورت که فعالیتهایشان اجرای در ملی ورزشی هایفدراسیون از حمایت و مساعدت 

 خود فعالیتهای بتوانند که باشند موقعیتی در باید ورزشی ملی هایفدراسیون. شودمی انجـام متــبوع المللیبین ورزشی هایفدراسیون

 تصویب به مشـروط بایستمی آنـها هایاساسنامه اعتـبار و برسانند انجام به مربوطه المللیبین هایفدراسیون مقررات با انطباق در را

 فدراسیون فوراً باید کمیته آید، بوجود ملی فدراسیون یک با ارتباط در ای مسئله که هنگامی. باشد متبوع المللی بین هایفدراسیون

 راه مشترک بصورت ذیربط المللیبین فدراسیون و ملی فدراسیون همکاری با و دهد قرار مشاوره مورد و مطلع را مربوطه المللیبین

  نمایند. پیدا آمده پیش مسئله برای قبولی قابل حل
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 این اینکه بر مشروط کمیته مساعدت از ملی ورزشی هایفدراسیون کامل مندیبهره برای الزم استانداردهای حداقل ابالغ و تهیه 

 یک باید ملی ورزشی هایفدراسیون. باشد نداشته تناقض کشور جاری قوانین و متبوع المللیبین فدراسیون مقررات با استانداردها

 و مربوطه المللیبین فدراسیون به موضوعه مقررات و المپیک منشور با انطباق در تایید برای را خود اساسنامه نویسپیش از نسخه

  نمایند. ارسال کمیته

 و ایمنطقه رویدادهای آسیایی، و المپیک بازیهای به کشور ورزشکاران اعزام و تائید سازی، آماده روند بر نظارت و عالیه مدیریت 

 به کمیته و بوده کمیته بعهده اعزامی هایهیئت مسئولیت. المپیک المللی بین کمیته سوی از شده شناخته رسمیت به بازیهای سایر

 است. برخوردار انحصاری حقوق و اختیارات از مزبور، بازیهای در ایران اسالمی جمهوری نماینده عنوان

 المللی،بین فدراسیونهای آسیا، المپیک شورای المپیک، المللیبین کمیته با رابطه در بویژه المللیبین کارآمد ارتباطات گسترش و حفظ 

 نمایند.می فعالیت ورزش عرصه در که تأییدی مورد المللیبین تشکلهای سایر و المپیک ملی هایکمیته ،ایقاره کنفدراسیونهای

 آن، انسانی منابع بهسازی و ورزش کردن علمی رویکرد با پژوهشی و تحقیقاتی آموزشی، هنری، فرهنگی، هایبرنامه اجرای و تدوین 

  المپیک موزه و المپیک ملی آکادمی جمله از هنری و فرهنگی علمی، نهادهای اداره و تشکیل طریق از بویژه

  پارالمپیک، ملی کمیته نیاز مورد اعتبارات تأمین در مساعدت و معلولین و جانبازان ورزشهای از جانبه همه پشتیبانی و حمایت 

  کمیته آن به آموزشی و علمی ورزشی، خدمات ارائه در همراهی و ویژه بصورت

  و ایقاره کنفدراسیونهای المللی،بین فدراسیونهای هایدبیرخانه و دفاتر از...( و اداری فنی، مالی، از اعم) کامل پشتیبانی و حمایت 

 مستقر کشور در که المپیک، المللیبین کمیته سوی از شده شناخته رسمیت به ورزشی، المللیبین فدراسیونهای و نهادها سایر

 در ورزشی رسمی هایکرسی حفظ و کسب جهت در ایران اسالمی جمهوری ذیصالح نمایندگان از جانبه همه حمایت نیز و گردندمی

  المللیبین عرصه

  ورزش عرصه در فعال مردمی و عمومی سازمانهای از حمایت کشور در ابعاد همه در زنان ورزش کیفی و کمی سطح ارتقاء به کمک 

  کمیته مقدورات و امکانات حد در مسلح، نیروهای و آموزی دانش دانشجویی، های تیم ورزشی، باشگاههای بویژه کشور

  المللیبین کمیته سوی از شده شناخته رسمیت به رویدادهای سایر و المپیک بازیهای میزبانی متقاضی شهرهای نامزدی و انتخاب 

 باشد.می برخوردار انحصاری حق از رابطه این در کمیته. کشور شهرهای بین از المپیک،

  حامیان با قرارداد عقد همچنین و کمیته درآمدزایی به کمک جهت در و ضرورت به بنا اقتصادی، بنگاههای و شرکت اداره و تشکیل 

 کمیته که فعالیتهایی نیز و وظایف و اهداف تحقق نقش، ایفای مأموریت، انجام جهت منحصراً حاصله درآمد براینکه مشروط مالی

 گردد. مصروف است، شده تشکیل آنها اجرای برای حاضر اساسنامه و المپیک منشور مفاد با مطابق

  در. نمایند یاری وظایفش انجام و اهداف به نیل در را کمیته توانندمی که دولتی غیر و دولتی سازمانهای با مطلوب ارتباط و همکاری 

 سوی از دخالتی هرگونه به منجر یا و بوده المپیک منشور مفاد با منافات در که باشد شکلی به نباید همکاری این حال، عین

 گردد. مزبور سازمانهای

  حقیقی افراد نفوذ اعمال و درخواست هرگونه نیز و اقتصادی و اجتماعی مذهبی، حقوقی، سیاسی، فشار هرگونه پذیرش عدم و مقابله 

 قرار المپیک منشور مفاد و ورزش المللی بین قوانین با تعارض در که غیردولتی و دولتی گروههای و سازمانها محاکم، حقوقی، و

 کند. حفظ را خود استقالل باید کمیته شرایطی، هر تحت. باشد داشته

  ،و کمیته وظایف و اهداف با مرتبط خبری و علمی هنری، فرهنگی، ورزشی، مقاالت و نشریات کتب، انتشار و ترجمه تالیف، تدوین 

  نیاز مورد اطالعاتی بانکهای ایجاد نیز

  المپیک جنبش با مرتبط های برنامه اجرای و المپیک هفته یا روز نام به سال در هفته یک یا و روز یک اختصاص  

  برسد. المپیک المللیبین کمیته تائید به کمیته اجرایی هیئت تصویب از پس بایستمی که کمیته سرود و نماد پرچم، تهیه 
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 9-9- اندازسند چشم 

 اول با جایگاه یافته توسعه است کشوری ایران »شمسی که در آن  هجری 0212 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز مطابق سند چشم

« بین الملل روابط در موثر و سازنده تعامل و با اسالم جهان در بخش الهام ، و انقالبی اسالمی هویت با منطقه، سطح فناوری در و علمی اقتصادی،

برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، »هایی از قبیل های اجرایی متولی این فصل برای دستیابی جامعه ایرانی به ویژگیدستگاه

پذیر، فعال، مسئولیت »، «زیست مطلوب مند از محیطاد، تبعیض و بهرهمناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فس فرصتهای برابر، توزیع

 ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایرانروحیه کاری، انضباطمند، برخوردار از وجدانایثارگر، مؤمن، رضایت

 .باشدمیدارای نقش « جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحتدارای تعامل سازنده و مؤثر با »و « و مفتخر به ایرانی بودن

 9-0- ی کلی سالمتهاسیاست 

آن  1ابالغی توسط مقام معظم رهبری بخصوص بند  "سالمت"ی کلی هاسیاستی اجرایی متولی فصل ورزش در اجرای بخشی از  هادستگاه

 نقش مهمی دارند:

مندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای غذایی و بهرهتأمین امنیت ی کلی سالمت: هاسیاست 3 بند

 .ای و جهانیهای بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقهپاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده

 9-3-  ی اقتصاد مقاومتیهاسیاستاهداف و 

الگوی اقتصادی بومی و علمی با پیروی از ایران « 93/00/0939کلی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقالب مورخ ی هاسیاستابالغیه »مطابق 

های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق با حفظ دستاوردهای کشور در زمینهاست(،  که همان اقتصاد مقاومتی)برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی 

گرا، پویا و پیشرو را زا و بروناقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون، انداز بیست سالهد چشمها و اصول قانون اساسی و سنآرمان

ی اقتصاد  مقاومتی بطور روشن به این فصل اشاره ندارد هاسیاستد. مفاد بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشمحقق سازد و الگوئی الهام

 ی کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد:هاسیاست« 01»توان به های متولی این فصل در اشتغال ، میلیکن با توجه به نقش سازمان

های موازی و و حذف دستگاه ی عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولتهاهزینهجویی در صرفه -

 ی زایدهاهزینهغیرضرور و 

 9-3- توسعه ششم برنامه ی کلیهاسیاست 

های اجرایی متولی بخش ابالغی توسط مقام معظم رهبری، وظیفه پراهمیتی بر عهده دستگاه ی کلی برنامه ششم توسعههاسیاستمطابق 

 نیز دارای نقش می باشند.  19و  9، 0نین دستگاههای اجرایی فوق در اجرای بندهای نهاده شده است. همچ هاسیاستاین  22ورزش در اجرای بند 
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 9-3-توسعه ششم برنامهراهبردهای  و کلی اهداف 

 راهبرد هدف کلی ردیف

0 
 رشد و گسترش ورزش همگانی 

 حمایت از ورزش قهرمانی 

 ها و فضاهای ورزشیتوسعه متوازن و متعادل عرصه 

 بانوانسازی بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی ورزش آماده 

  مردمارتقاء سهم ورزش همگانی در سالمتی و کیفیت زندگی 

 پایدارسازی درآمدهای بخش ورزش 

  های ورزشی  ایرانی در محیط –ارتقاء فرهنگ اسالمی 

 بنیان نمودن ورزش کشوردانش 

 آموزیتوسعه تربیت بدنی و ورزش دانش 

 توسعه تربیت بدنی و ورزش دانشجویی 

 علمی ورزش قهرمانی توسعه 

 ایحرفهعلمی ورزش  توسعه 

  هافدراسیونتوسعه ورزش در سطوح پایه در 

  و زورخانه ایتوسعه ورزشهای باستانی 

 های مختلف ورزشیبین رشته تقویت نظام عادالنه منابع مالی، فیزیکی و انسانی 

9 

  تحکیم و تعالی بنیان نهاد خانواده زوجهای جوان 

  های فراغتیمند از برنامهافزایش نسبت جوانان بهره 

  مند جوانانافزایش مشارکت اجتماعی نظام 

  افزایش خالقیت جوانان 

 نمندسازی جوانان در حوزه ازدواج با تأکید بر ازدواج بهنگام، آگاهانـه، آسـان و پایـدار و تحکـیم و     توا
 تعالی نهاد خانواده جوان

 توانمندسازی روانشناسان و مشاورین فعال در حوزه ازدواج و خانواده جوان 

 های اسالمی و حفظ آداب و سنن ملیید بر آموزهسازی در حوزه ازدواج و خانواده جوان با تأکفرهنگ 

 هاگیری مطلوب از ظرفیتبسترسازی در حوزه اوقات فراغت جوانان با رویکرد بهره 

 های فراغتی جوانانسازی با رویکرد تقاضامحوری و استمرار، پویایی و پیوستگی در اجرای برنامهفرهنگ 

 سازی اوقات فراغت جوانانغنی 

  های مردم نهاد جوانان با رویکرد نهادسازی و ظرفیت سازیسازمانتوانمندسازی 

 نهاد جوانان های مردمرشد کمی سازمان 

 
 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی )ورزش(هدف -(8فرم شماره )

 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

0 

ــادل  توســعه متــوازن و متع

ــه ــاهای عرصـ ــا و فضـ هـ

 ورزشی

 استفاده از اماکن ورزشیور نمودن بهره
 استاندارد سازی اماکن ورزشی 

 چند منظوره نمودن استفاده از اماکن ورزشی 

 ساماندهی فضاهای ورزشی موجود

 تهیه اسناد مالکیت کلیه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث  

 رفع معارضین کلیه اماکن موجود و در دست احداث  

 تهیه بانک اطالعاتی معارضین 

 بهبود نگهداری و تعمیرات اماکن ورزشی

 تهیه شناسنامه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث  

 ها و اشخاص ارائه کننده خدمات نگهداری  تهیه بانک اطالعات از شرکت

 تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات اماکن 

آمـایش  توسعه فضاهای ورزشی بر اساس 

 سرزمین و نیازهای هر منطقه

 تهیه سند توسعه اماکن ورزشی برای هر منطقه در کشور

 اجرای برنامه آمایش سرزمین  

 های ورزش همگانیگسترش زیرساخت

 های اجرایی جهت تامین زمین با کاربری ورزشیهمکاری با نهادها و دستگاه

توسـعه   -تسریع روند واگذاری فضای ورزشی

 فضاهای ورزشی خاص معلولین و جانبازان

 معلول جانباز و با رعایت شرایط الزم برای حضور ورزشکاران تکمیل اماکن ورزشی درحال ساخت

 معلولین برداری جانبازان وفضاهای ورزشی موجود جهت بهره مناسب سازی اماکن و
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 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

9 
ســـازی بســـترهای آمــاده 

حقـــــوقی، فرهنگـــــی و 
 بانواناجتماعی ورزش 

سـازی فضـاهای ورزشــی   توسـعه و آمـاده  
 خاص بانوان

 سازی فضاهای ورزشی خاص بانوانسازی و سالمایمن

 استفاده بهینه از اماکن ورزشی موجود

ارتقاء علمی و فنی نیـروی انسـانی ورزش   
 بانوان در سطح  

 علمی نمودن فرآیند استعدادیابی دختران و بانوان ورزشکار 

 مند آموزش و تربیت مدرسنظام سطحایجاد 

 توسعه ارتباط و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی ورزش بانوان 

 وری ورزش بانوان های کاربردی در ارتقاء بهرهتوسعه آموزش و پژوهش

المللـی ورزش بـانوان بـا    ارتقاء جایگاه بین
 رعایت موازین اسالمی

 توسعه مسابقات ورزشی بانوان با رعایت موازین اسالمی 

 گیری از پوشش مطلوب در ورزش بانوانبسترسازی جهت بهره

 ها و مواد مسابقات ورزشی ویژه بانوان توسعه رشته

9 
ارتقاء سهم ورزش همگانی 
در ســــالمتی و کیفیــــت 

 زندگی مردم

بهبود نگرش عمومی نسبت بـه اهمیـت و   
 تاثیرگذاری ورزش همگانی

 برای ترویج ورزش همگانی  ای تبلیغات فراگیر رسانه

 های عمومی ورزش همگانی  برگزاری همایش

 های ورزش همگانی  برگزاری جشنواره

ــتایی   ــاطق روس ــعه ورزش در من  توس
 و عشایری

 ها و المپیادهای ورزش روستایی و عشایری برگزاری جشنواره

های سنتی، بومی ترویج ورزشتوسعه و 
 و محلی

 های سنتی، بومی و محلیاحیاء ورزش

مشارکت نهادهای عمـومی غیردولتـی در   
 های ورزش همگانیاجرای برنامه

 اصالح نظام مدیریت ورزش همگانی  

 پیگیری اجرای ورزش صبحگاهی در مدارس، کارخانجات

 و .....پیگیری اجرای ورزش کارکنان دولت، کارگران 

هـای بسـیج   نمودن پایگاهنامه همکاری با سازمان بسیج برای فعال اجرایی نمودن تفاهم
 متنوع ورزش همگانی در طول سالهای در اجرای برنامه

ها های سازمان بسیج در تبلیغات ورزش همگانی در مساجد، حسینیهمندی از ظرفیتبهره
 هاو پایگاه

 هابا همکاری شهرداری ساماندهی ورزش محالت

 های مختلف شهریورزش صبحگاهی، عصرگاهی و شامگاهی در موقعیتتوسعه 

ــه توســعه ورزش فرهنــگ ســازی در زمین
 جانبازان و معلولینهمگانی 

 ها وکالسهای آموزشی )تربیت مربی ،کالسبند ( برگزاری دوره

 هااستانمراکز  های سالمت درشهرها واندازی ایستگاه راه

 اجرای طرح ورزش در منزل

 ورزشی -ها و مسابقات فرهنگیها، جشنوارهبرگزاری همایش

 برگزاری روز ملی پارالمپیک درسطح کشور

 ورزش جانبازان و معلولین ی مورد نیازشتوزیع تجهیزات ورز و طراحی، تولیدتوسعه 

 توسعه ورزش همگانی در مراکز آسایشگاهی

2 
ــدهای  ــازی درآمـ پایدارسـ

 بخش ورزش

های بخش خصوصی مندی از ظرفیتبهره
ــارجی در    ــی و خ ــالی داخل ــای م و بازاره

 توسعه ورزش

 مشارکت با بخش خصوصی برای بازسازی و نوسازی اماکن و فضاهای ورزشی  

 های خصوصی  طراحی و تدوین نظام چگونگی حمایت از باشگاه

 ای  خصوصی سازی ورزش حرفه

 گذاری و مشارکت بخش خصوصیبسترسازی جهت رفع موانع سرمایه

برداری از منابع جدید درآمدی جهـت  بهره
 توسعه ورزش

 ای و تبلیغاتی  پایدار سازی درآمدهای رسانه

 توسعه گردشگری ورزشی  

 توسعه و تجاری سازی صنایع ورزشی 

 حمایت از کارآفرینان بخش ورزش

1 
 -فرهنــگ اســالمیارتقــاء 

هـــای ایرانـــی در محـــیط
 ورزشی  

 های جمعیسازی از طریق رسانهفرهنگ

 تدوین نظام جامع فرهنگی ورزش کشور  

 نامه اخالق ورزشی  استقرار نظام

 استقرار برنامه جامع مبارزه با دوپینگ  
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 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

1 
بنیـان نمـودن ورزش   دانش
 کشور

هـای بخـش   مبتنی نمودن کلیـه فعالیـت  
 های پژوهشی  یافتهورزش بر 

 بومی سازی تجارب موفق سایر کشورها در توسعه ورزش

 نامه جامع پژوهشی  تدوین و اجرای نظام

 نامه جامع آموزشیتدوین و اجرای نظام

 ها و تجهیزات ورزشی  استانداردسازی فعالیت

1 
توســـعه تربیـــت بـــدنی و 

 آموزیورزش دانش
 

درس تربیت ارتقاء کیفیت و کمیت اجرای 
 بدنی در مدارس

 بدنی مقاطع مختلف تحصیلیبرنامه ریزی آموزشی و درسی تربیت

 بدنی مدارس کشورایجاد نظام نظارت بر اجرای درس تربیت

 نهادینه کردن سواد حرکتی

ــدنی در   ــت ب تقویــت نقــش و ســهم تربی
 های اوقات فراغت دانش آموزانفعالیت

آمـوزان بـه عنـوان مکمـل سـاعت درس      برنامه ورزشـی دانـش  توسعه فعالیت های فوق 
 بدنیتربیت

 توسعه و ترویج ورزش همگانی

توانمندسازی و بهسـازی نیـروی انسـانی    
 تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی کشور

 آموزیارتقاء سطح علمی و عملی منابع انسانی حوزه تربیت بدنی و ورزش دانش

مراکز آکادمیک ) بویژه دانشگاه فرهنگیـان ( در ارتقـاء علمـی    بهرمندی از ظرفیت علمی 
 تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی

8 
توســـعه تربیـــت بـــدنی و 

 ورزش دانشجویی
تقویــت نقــش و ســهم ورزش در فعالیــت 

 دانشجویان

 های ورزش قهرمانی دانشجویانتوسعه برنامه

 های ورزش همگانی دانشجویانتوسعه برنامه

3 
ــعه ــی ورزش  توســ علمــ
 قهرمانی

نهادینه کردن تخصص گرایـی و شایسـته   
ــای   ــه ه ــیونها و برنام ــاالری در فدراس س

 عملیاتی
 برنامه جامع اصالح مقررات انتخاب و انتصاب مسئولین در فدراسیونها

آمـــوزش و بهســـازی نیـــروی انســـانی 
 متخصص در عرصه های ورزش قهرمانی

 انسانی ورزشاستقرار سامانه آمار و اطالعات نیروی 

 ارتقاء سطح علمی مربیان 

هـای آموزشـی )تربیـت مربـی، داوری، مدیرورزشـی، کالسـبند( در ورزش       برگزاری دوره
 جانبازان و معلولین

ایجاد نظام مدیریت استعدادیابی )کشـف ،  
 پرورش، ارتقاء و...( تامین منابع مالی

 با استفاده از فضاهای موجودراه اندازی مراکز ورزش قهرمانی کلیه استانها 

 افزایش ظرفیت بهره برداری از مراکز ورزش قهرمانی

 استقرار نظام علمی استعدادیابی

ســاماندهی و تــدوین الگــوی نظــام منــد  
مربیگری ورزش قهرمانی بویژه مربیگـری  

 تیم های ملی

 هدفمند کردن نحوه انتخاب مربیان تیم های ملی

 مبتنی بردانش و تجربه مربیان ورزش قهرمانیاستقرار نظام 

 ایجاد نظام ملی مسابقات ورزشی
 ایجاد الگوی مطلوب برگزاری لیگ ها

 برگزاری مسابقات هدفمند در برنامه های عملیاتی

01 
علمــــی ورزش  توســــعه 

 ایحرفه

ایجاد بسترهای حقوقی و حمایـت قـانونی   
 در راستای توسعه باشگاهداری حرفه ای

 تشکیل کانونهای صنفی دست اندرکاران ورزش حرفه ایی

 گری در مدیریت ورزش کشورایتوسعه حرفه
 برنامه آموزش یکپارچه مدیران ورزی

 تدوین مقررات انتخاب یا انتصاب مدیران حرفه ای

00 
ــطوح   ــعه ورزش در س توس

 هاپایه در فدراسیون
 حمایت از برنامه های رده سنی پایه در فدراسیونها پایههای سنی و های ردهبخشی به برنامهاولویت

09 
توسعه ورزشهای باستانی و 

 ایزورخانه

ــتانی و    ــهای باس ــرویج ورزش ــعه و ت توس
 ایزورخانه

 احیا و گسترش ورزشهای باستانی و زورخانه ای

ــا فدراســیون بــین ت ــی عامــل فعــال ب الملل
 مربوطه

 زورخانه ای فدراسیون بین المللی ورزشهایحمایت از 

09 

تقویت نظام عادالنه منـابع  
ــالی، فیزیکــی و انســانی   م

هــای مختلــف بــین رشــته
 ورزشی

تغییر نظام توزیع کمکهای مالی از منطـق  
 هزینه ایجاد شده به منطق هزینه فایده

 اصالح نظام کمک های مالی وزارت به فدراسیونها

 اصالح نظام کمک های مالی وزارت به هیاتها

بـــازنگری در نظـــام ارزیـــابی عملکـــرد 
 فدراسیونها و هیاتها برای تخصیص منابع

 اصالح نظام ارزیابی عملکرد فدراسیونها
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 جوانان(بخش ) راهبردها و سیاست ها -(8فرم شماره )ادامه 

 ردیف راهبردها هاسیاست

های جوانان در حوزه ازدواج و خـانواده جوانـان   ارتقاء سطح دانش و مهارت
توانمندسازی جوانان در حوزه ازدواج با تأکیـد بـر ازدواج بهنگـام، آگاهانـه، آسـان و       های قبل، حین و پس از ازدواجقالب آموزشدر 

 پایدار و تحکیم و تعالی نهاد خانواده جوان
0 

 حمایت از ایجاد و توسعه مراکز مشاوره ازدواج و خانواده جوان

خدمات روانشناسـان و مشـاورین    مندی حداکثری و مطلوب جوانان ازبهره
 فعال در حوزه ازدواج و خانواده جوان

 9 توانمندسازی روانشناسان و مشاورین فعال در حوزه ازدواج و خانواده جوان

تعمیق و تقویت باورهای دینی، ملی و قومی در حوزه ازدواج و نهاد خانواده 
 در بین جوانان

های اسالمی و حفظ جوان با تأکید بر آموزهفرهنگ سازی در حوزه ازدواج و خانواده 
 آداب و سنن ملی

9 

 ها و امکانات فراغتیبهینه سازی امکانات موجود و افزایش زیرساخت
 2 هاگیری مطلوب از ظرفیتبسترسازی در حوزه اوقات فراغت جوانان با رویکرد بهره

 توانمندسازی ساختارهای اجرایی مرتبط با اوقات فراغت جوانان

 اصالح نگرش و فرهنگ سازی در حوزه اوقات فراغت جوانان
فرهنگ سازی با رویکرد تقاضـامحوری و اسـتمرار، پویـایی و پیوسـتگی در اجـرای      

 های فراغتی جوانانبرنامه
1 

 1 غنی سازی اوقات فراغت جوانان های فراغتی جوانانتوسعه کمی و کیفی برنامه

متناسـب بـا وضـعیت هـر یـک از      تعیین اهداف مشارکت اجتماعی جوانان 
 های کشوراستان

 ترغیب و تشویق جوانان فعال اجتماعی برای متشکل شدن 1 های مردم نهاد جوانانرشد کمی سازمان

 های سخت افزاری و نرم افزاریفراهم آوردن امکانات و ظرفیت

 های هدففرهنگ سازی و آگاهی بخشی به گروه

 های مردم نهاد جوانانمهارت اعضاء سازماندانش افزایی و ارتقا 

 8 های مردم نهاد جوانان با رویکرد نهادسازی و ظرفیت سازیتوانمندسازی سازمان
 های جوانانافزایی فعالیت سمنافزایش اعتماد به نفس، خودباوری و هم

هـای جوانـان در فراینـد    افزایش تـوان تأثیرگـذاری و ایفـای نقـش سـمن     
 سازیتصمیم



 

 

 0- ایهای سرمایهای و تملک داراییهای عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه 

 مام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتتای و بهای های عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -(9فرم شماره )

 989111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت ورزش و جوانان

 989111بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شماره طبقه  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: وزارت ورزش و جوانان

 

شماره طبقه
ی

بند
 

 سنجه عملکرد عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

بینی پیش

برنامه 

8021 

 برآورد

8021 

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 
 8021برآورد

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش 

ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

 برآورد

8021 

0119111111
 

 برنامه توسعه دولت الکترونیک
خدمت 

 الکترونیکی
1 1   39 2،091 9،111 8،091 3،911    011011 

راهبری، اجرا و استقرار سامانه و  
 رویه های نوین الکترونیکی

 011011 81021  19012 3،911 8،091 9،111 2،091 39   1 11 سامانه

0119110111
 

 1009    913،893 999،111 010،111 989،129 9،111،111   1 1 ورزشکار برنامه گسترش ورزش بانوان

 کمک به فدراسیونها 
 ورزشیهیات های  و

-فدراسیون
 هیات

09،198 1   09،129 989،129 11،813 081،111 919،313 90011  02098 01 

حمایت از طرح اوقات فراغت  
 روستایی(-بانوان باورزش )شهری

 1010 1010   33،199 81،911 91،219 1 1،898،911   1 1 نفر ساعت

 

بهبود و اصالح ناهنجاری ها و 
اختالالت جسمی و حرکتی 

دختران و بانوان کشور از طریق 
 فعالیت های ورزشی

 1001 1002   11،928 18،911 01،128 1 291،111   1 1 نفر

0119119111
 

 00199    9،099،911 9،113،011 0،991،138 0،189،831 0،211   1 1 مدال برنامه گسترش ورزش قهرمانی



 

شماره طبقه
ی

بند
 

 سنجه عملکرد عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

بینی پیش

برنامه 

8021 

 برآورد

8021 

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 
 8021برآورد

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش 

ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

 برآورد

8021 

 

کمک به ارتقای شاخص های 
برخوردار)استان ورزشی مناطق کم 

سیستان و بلوچستان ،جنوب 
 کرمان و هرمزگان(

 091 099091  0031 93،811 93،011 01،911 93،131 991   1 01،111 هیات

کمک به تجلیل ازقهرمانان  
 وپیشکسوتان ورزش کشور

 008 311011 981010 109031 081،111 31،111 11،119 019،132 011  1 911 911 نفر

 

حمایت  کمک به صندوق
ازقهرمانان وپیشکسوتان ورزش 

کشور بابت حقوق و بیمه تکمیلی 
مستمری بگیران، قهرمانان و 

 پیشکسوتان ورزشی

 99 8،203011  03019 991،111 901،231 092،118 031،938 91  011 1 01،111 نفر

 کمک به فدراسیونهاو 
 هیات های ورزشی

-فدراسیون
 هیات

09،198 1 1  09،198 0،081،828 313،111 0،191،111 0،131،928 30019  091021 099 

 

 0،301 0،811029 0،009032 812099 13،211 18،911 92،110 91،010 90  09،129 90 90 مرکز کمک به مراکزاستعدادیابی

 

 کمک به ورزش جانبازان ومعلولین
-فدراسیون
 هیات

0 0 1،212،311  0 93،211 99،110 98،811 29،821 93،211011 99،110011 98،811011 29،821 

0119112111
 

 برنامه گسترش ورزش همگانی

افراد تحت 
 پوشش 
 )هزار نفر(

1 1 211،111  91،111 811،910 211،129 9،920،199 9،911،110    011 

 

برگزاری اردوهاومسابقات 
وجشنواره های ورزشی درمناطق 

 روستایی وعشایری

 1 0،811029  39011 1 18،911 8،919 18،111 90  1  191 اردو

 

 9 910018  291010 091،131 091،811 03،912 011،819 211  911 1 211 اردو برگزاری اردوهای ورزشی

 

 918 213091 11031 212019 00،211 02،111 9،111 02،131 90  1 90 90 جشنواره برگزاری سمینارها و جشنواره ها

 

 981 930011  913098 019،811 011،111 99،892 081،821 111  01،111 1 231 مسابقه برگزاری مسابقات ورزشی



 

 

شماره طبقه
ی

بند
 

 سنجه عملکرد عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

بینی پیش

برنامه 

8021 

 برآورد

8021 

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 
 8021برآورد

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش 

ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

 برآورد

8021 

 

کمک به ارتقای شاخص های 
ورزشی مناطق کم برخوردار)استان 
سیستان و بلوچستان،جنوب کرمان 

 و هرمزگان(

 911 919091  9031 11،911 11،021 8،181 13،083 991  09،198 1 01،111 هیات

های حمایت از انجام فعالیت  
 ورزشی اماکن ورزشی استان ها

 990918 91،199091  98011 0،111،111 111،111 001،101 919،299 90  90 1 09،121 استانی

 

کمک به فدراسیون ها و 
های ورزشی ) به منظور هیأت

 فعالیت های ورزش همگانی(

 021 019018   0،892،031 9،091،839 912،811 1 09،121  0 1 1 نامشخص

 

های از برگزاری دوه حمایت
افزایی و ارتقاء مهارتهای دانش

 سبک زندگی فعال )فعالیت بدنی(

 01 1011   1،111    111  1   دوره

های ساماندهی،و نظارت بر باشگاه 
 ورزشی عمومی و همگانی

 0 1011   00،211    01،111  111   باشگاه

0119112100
 

حمایت از احیاء، معرفی و گسترش 
های سنتی و بازی هایورزش

 بومی محلی

 98 1011   98،111    0،111  211   بازی

کمک به ارتقاء فعالیت خانه های  
 ورزش روستایی

 09 1011   11،131    1،111  90   خانه

0119192111
 

برنامه حمایت، هدایت و ارتقاء امور 
 فرهنگی در ورزش

  111 1 1 ورزشکار
01،111،11

1 
20،031 9،111 93،011 99،911    10119 

 

حمایت ازفعالیت های فرهنگی 
فدراسیون های ورزشی و هیأت 

 های ورزشی استان ها

 -فدراسیون
 هیأت

0،111 1 911  09،121 20،031 199 01،111 09،012 20091  1089 0 

ترویج وفرهنگ سازی ورزش و  
 فعالیت های ورزشی

 11 10019   1،120 1،131 211 1 001  90 1 1 نامشخص



 

شماره طبقه
ی

بند
 

 سنجه عملکرد عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

بینی پیش

برنامه 

8021 

 برآورد

8021 

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 
 8021برآورد

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش 

ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

 برآورد

8021 

 

ترویج و اشاعه فرهنگ، هویت و 
ایرانی در بین -ارزش های اسالمی

ورزشکاران برای حضور در 
 رویدادهای ورزشی

 099021   1،120 1،131 211 1 11  09،121 1 1 رویداد

 
 

020 

 

ترویج اخالق حرفه ای در بین 
فعاالن و دست اندرکاران حوزه 

 ورزش

 01 8089   1،112 2،811 999 1 111   1 1 نفر

0119193111
 

برنامه حمایت وهدایت 
 امورفرهنگی وتربیتی جوانان

 01    981،209 991،391 22،111 13،802 08،011   1 1 جوان

 هانمایشگاه ها،برگزاری همایش 
 وجشنواره امورجوانان درامرازدواج

 911 9،911011  191081 01،111 009،891 02،113 01،112 11   1 91 جشنواره

مراکز مشاوره ازدواج و حمایت از  
 تحکیم خانواده

 130 312092  218031 11،111 011،011 02،198 99،891 001   1 11 مرکز

 

ها، حمایت ازبرگزاری دوره
های آموزشی و تولیدات کارگاه

فرهنگی هنری ویژه جوانان در 
 زمینه ازدواج

 20229 9،122019  112091 091،138 80،311 01،191 08،133 90  1 1 98 کارگاه-دوره

 

حمایت ازبرگزاری 
نشستهاوهمایش های تخصصی 

 علمی مرتبط با جوانان

 911 911011  110099 92،111 99،311 2،221 9،902 011  09،121 1 9 رویداد

حمایت از تولیدات فرهنگی در  
 زمینه ازدواج

 02 1011   1،111    9  011   مورد

حمایت از تولید محتوای فرهنگی  
 فضای مجازی برای جواناندر 

 10029 1011   01،111    19  11   ساعت-نفر

 

های ها و برنامهحمایت از طرح
های های زندگی و آسیبمهارت

 اجتماعی

 083 1011   00،101    19  111   برنامه-طرح



 

 

شماره طبقه
ی

بند
 

 سنجه عملکرد عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

بینی پیش

برنامه 

8021 

 برآورد

8021 

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 
 8021برآورد

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش 

ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

 برآورد

8021 

0119190111
 

 199،313 028،111 919،111 11  1 1 1 طرح برنامه ساماندهی امورجوانان
 

131،811    09،110 

برگزاری جشنواره،سازمان های  
 مردم نهادبرتر جوانان

 01،111 3،111 9،910 1،198 0  21 1 0 جشنواره
1،19801

1 
 3،111011 01،111 

 

تدوین گزارش وضعیت جوانان 
درسطوح ملی واستانی ونظارت 

 بررونداجرای شاخص ها

 0،111 398010 999010 111018 90،111 93،011 1،310 01،118 90  011 90 90 گزارش

حمایت ازبرگزاری اردوهای  
 جهادی واردوهای هویت آفرین

 013 38021  18029 29،111 93،989 3،921 99،311 211  90 1 911 اردو

 

حمایت ازشبکه تخصصی 
های مردم نهادفعال سازمان

 درحوزه جوانان

 0،901 0،131001  111001 91،111 99،311 8،119 03،101 90  011 1 91 شبکه

 برنامه حمایت ازطرح هاو 
 خالقانه جوانان

 2،231 2،181021  191091 919،938 901،291 10،133 99،311 21   1 98 طرح

 حمایت ازجوانان ایران در 
 حوزه بین الملل

 0،811 0،111011  318011 08،111 01،111 9،131 3،181 01   1 01 برنامه

 

راهبری جلسات ستادهای 
ملی،استانی وشهرستانی ساماندهی 

 و هاامورجوانان وکمیسیون
 کمیته های تخصصی ذیل آنها

 011 019031  931001 99،111 90،921 1،119 00،301 090   1 91 جلسه-کمیته

ساماندهی فعالیت های اوقات  
 فراغت جوانان

 0،081 0،111011  131081 00،811 01،111 9،190 1،318 01  1 1 01 برنامه

کمک به اجرای طرح هاوبرنامه  
 الگویی امورجوانان

 021،211 000،281 91،229 19،288 01  0 1 01 طرح
1،92808

1 
 1،299099 3،139 

کمک به برگزاری جشنواره  
 های اوقات فراغتبرترین

 111 111091  918001 91،111 92،911 1،119 02،911 21  90 1 98 جشنواره



 

شماره طبقه
ی

بند
 

 سنجه عملکرد عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

بینی پیش

برنامه 

8021 

 برآورد

8021 

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 
 8021برآورد

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش 

ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

 برآورد

8021 

 کمک به بزرگداشت روزجوان 
 درسراسرکشور

 10،111 12،191 01،081 93،811 90  911 1 90 جشنواره
0،98101

1 
 9،111001 9،931099 

 

 918091 990019  021098 12،911 28،120 00،191 91،382 901  90 1 031 تشکل کمک به تشکل های جوانان

ها و حمایت از اجرای برنامه 
 های جوانهای خانهفعالیت

 -برنامه 
 فعالیت

  21  839    01،111    01081 

0118110111
 

 برنامه پژوهش های کاربردی
پروژه عملیاتی 

 شده
1 1 01  111 92،131 8،111 91،391 29،211    81081 

انجام پژوهش هاومطالعات  
 درزمینه امورجوانان

 290011 913039  281011 01،818 02،131 9،099 3،101 21  090 1 91 پروژه

هاومطالعات انجام پژوهش  
 درزمینه امورورزش

 290011 913039  281011 01،818 02،131 9،099 3،101 21  01 1 91 پروژه

 

حمایت ازپایان نامه مقاطع 
کارشناسی ارشدودکتری مرتبط 

 باامورجوانان و وورزش

 011098 39010  31012 3،112 8،991 0،111 1،911 31  09 1 11 پایان نامه

0819111111
 

آموزش غیر رسمی فنی برنامه 
 حرفه ای و مهارتی

 1011    01،111 8،911 0،111 1،319 0،111  21 1 1 مهارت آموز

کمک به برگزاری کالس های  
 داوری ومربیگری

 1099 9019  21019 01،111 8،911 0،111 1،319 9،111  90 1 011 ساعت-نفر

  1،811،018 1،118،392 9،118،921 9،008،812 جمع

 باشد.های متفرقه و درآمد اختصاصی میماهه، بدون احتساب اعتبار ردیفاعتبارات ستون عملکرد اعتبارات  شش توضیحات:

 

 



 

 

 098119شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  ایران المپیک ملی کمیتهعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 098119شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  ایران المپیک ملی کمیتهعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 
شماره طبقه

ی
بند

 

عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8 023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

بینی پیش

برنامه 

8021 

 برآورد

  8021 

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

 برآورد

 8021 

عملکرد 

8023 

عملکرد 

شش ماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

 برآورد

8021 

برنامه گسترش ورزش  
 قهرمانی

 1،021 8911 1921 0390 102،111 199،111 218،111 201،189 011 011 11 11 901 مدال

 

قدردانی وکمک به  جلیل،ت
 مدال آوران و قهرمانان و

 دست اندرکاران ورزشی

 01 11 99 29 1،111 9،199 0،111 0،319 111 111 11 11 21 نفر-مورد

 

مایت ازآماده سازی ح
های ورزشی جهت متی

شرکت دربازی های انتخابی 
جهانی و منطقه ای طبق 
 تقویم ورزشی موردتایید

-فدراسیون
 مورد

21 21 21 21 21 019،193 019،829 919،338 991،111 9132 9111 1989 1،190 

 

مایت ازاعزام تیم ح
هاوکاروان های ورزشی به 
بازی ها و جلسات ورزشی 

طبق تقویم موردتایید مجامع 
 )منطقه ای و بین المللی(

 9،021 91111 21113 0398 011،111 021،111 089،111 31،939 82 82 2 2 11 اعزام

 

حمایت ازفعالیت های پایگاه 
های ورزشی وقهرمانی 

کمیته ملی المپیک 
 وکنفدراسیون ها

 12،811 11121 91111 91919 903،211 991،381 001،899 021،183 9 9 2 2 2 مرکز

برنامه آموزش غیر رسمی  
 فنی حرفه ای و مهارتی

 01 31 9 33 01،111 3،111 0،301 3،811 011 011 011 0،111 011 مهارت آموز

 

حمایت ازشرکت و برگزاری 
دوره های آموزش داخلی و 
 خارجی ورزشکاران و مربیان

 011 311 03 33 01،111 3،111 0،301 3،811 0،111 0،111 01 011 011 کارگاه-دوره

  192،111 199،911 213،399 291،328 عجم

  



 

 098111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  ایران المپیک پارا ملی کمیتهعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 098111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  ایران المپیک پارا ملی کمیتهعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 
 

طبقهشماره 
ی

بند
 

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت
سنجه 
 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
8023 

عملکرد 
ماهه شش

8023 

بینی پیش
8023 

بینی پیش
برنامه 
8021 

 برآورد
8021 

عملکرد 
8023 

عملکرد 
ماهه شش

8023 

بینی پیش
8023 

 برآورد
8021 

عملکرد 
8023 

عملکرد 
ماهه شش

8023 

بینی پیش
8023 

 برآورد
8021 

0119119111
 

 9،011 0911 9090 191 901،111 919،111 909،091 900،813 011 011 998 011 993 مدال برنامه گسترش ورزش قهرمانی

 

برگزاری اردوهای حمایت از 
های آمادگی ورزشکاران تیم

ملی برای حضور در رویدادهای 
 المللی مرتبطورزشی بین

 3 213 0101 0191 031،911 001،021 010،198 011،393 91،911 91،911 911 011 11 نفر روز

 

ها و عزام تیمتدارک و ا
های ورزشی به کاروان

 رویدادهای برون مرزی مرتبط
 031 9810 1018 199 18،191 093،911 019،919 011،321 910 910 21 91 011 نفر اعزام

 

ها و لسات، نشستشرکت در ج
المللی ای و بینمجامع منطقه

مرتبط و اخذ کرسیهای 
 المللی ورزشیبین

جلسه/نش
 ست

1 1 011 091 091 1 1 9،881 1،899   93 23 

 

های آموزشی ورهبرگزاری د
داخلی و اعزام به دوره های 

آموزشی بین المللی ورزشکاران، 
 مربیان و داوران

 23 10   3،191 2،811 1 1 911 911 81 1 1 دوره

رمانان ، مدال اوران کمک به قه 
 و دست اندرکاران ورزشی

 02 2 2  8،301 9،881 9،881 1 0،111 0،111 0،111 0،111 1 نفر

برنامه های روز ملی حمایت از  
 پارالمپیک

 0،111 032 1  01،118 3،111 1 1 011 011 11 11 1 برنامه

 

سابقات ورزش های برگزاری م
تحت پوشش کمیته ملی پارا 
 المپیک )مصوب کمیته جهانی(

 0،811 281 281  3،111 2،811 2،811 1 1 1 01 01 1 مسابقه

  901،111 919،111 909،091 900،813 جمع

  



 

 

 (بر حسب برنامه اجراییای )های سرمایهتملک داراییاعتبارات  و های عملکردبرآورد سنجه -(0فرم شماره )

 098111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  دستگاه اجرایی اصلی: وزارت ورزش و جوانانعنوان 

 098111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: وزارت ورزش و جوانان
 

 عنـوان بـرنامـه بندیشماره  طبقه 
سنجه 

 عملکرد

 داراییهای سرمایه ایاعتبارات تملک  هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8023 

عملکرد 

ششماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

8021 

 8023عملکرد 

8023 8021 

بینی پیش

 برنامه

بینی پیش

8021 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

بینی پیش

 برنامه

پیش بینی 

8021 

  برنامه گسترش ورزش همگانی 0119112111
   

  0،912،911 0،219،331 0،219،331  0،311،111  

  9،211،111  9،109،991 9،109،991 0،892،398       برنامه گسترش ورزش همگانی* 0119112111

0119111111 
سازی، برنامه تامین، توسعه، مقاوم

تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، 
 آالتاماکن و ماشین ها،ساختمان

      91،113 08،111 08،111  92،111  

  2،291،111  9،292،901 9،292،901 9،001،909 جمع

 باشد.سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور می * اعتبارات این برنامه مربوط به شرکت

 

 098119شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  ایران المپیک ملی کمیتهعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 098119شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  ایران المپیک ملی کمیتهعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 

 عنـوان بـرنامـه بندیشماره  طبقه 
سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8023 

عملکرد 

ششماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

8021 
عملکرد 

8023 

8023 8021 

بینی پیش

 برنامه

بینی پیش

8021 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

بینی پیش

 برنامه

پیش بینی 

8021 

0119111111 
سازی، برنامه تامین، توسعه، مقاوم

تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، 
 آالتها، اماکن و ماشینساختمان

      
0،119 181 181  90،111 

 

 

  



 

 

 098111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  ایرانکمیته ملی پارا المپیک عنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 098111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  کمیته ملی پارا المپیک ایرانعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 

 عنـوان بـرنامـه بندیشماره  طبقه 
سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8023 

عملکرد 

ششماهه 

8023 

پیش بینی 

8023 

8021 
عملکرد 

8023 

8023 8021 

بینی پیش

 برنامه

بینی پیش

8021 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

بینی پیش

 برنامه

پیش بینی 

8021 

0119111111 

برنامه تامین، توسعه، 
سازی، تعمیر، تجهیز و مقاوم

ها، نگهداری فضاها، ساختمان
 آالتاماکن و ماشین

      
    0،111 
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 3- مقدمه 

ها و دستاوردهای زندگی اجتماعی بشر طی شامل همة قابلیتای است که تعاریف زیادی از آن ارائه شده است و مفهوم بسیار پیچیده فرهنگ

 شود.شود که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و میهای غیرملموس و معنوی میهای ملموس و مادی و جنبهاعصار و قرون اعم از جنبه

ارائه کرده است. در نگاه تایلور فرهنگ کلیت  ترین تعاریف از فرهنگ را( یکی از جامع9381-9191شناس بریتانیایی )ادوارد تایلور انسان

ای شامل معرفت، دانش، عقیده، هنر، اخالقیات، قانون، آداب و رسوم و به طور کلی هرگونه قابلیت و عادتی است که توسط انسان به عنوان پیچیده

 آید.عضوی از جامعه به دست می

اند. به عنوان نمونه در اند و بر بُعد معنوی فرهنگ در تعریف آن پای فشردهدانستهبرخی از صاحبنظران، بُعد مادی فرهنگ را جداگانه تمدن 

وسیله اکثریت افراد ها، احساسات و اعمال کم و بیش صریح تعریف شده است که بهای از اندیشهی به هم پیوستهروشه، فرهنگ، مجموعهتعریف گی

 گردد.نها به مثابه یک گروه واحد مراعات مییک گروه پذیرفته شده و به نحوی عینی و ذهنی توسط آ

ی در هم تنیده بین این دو بُعد اذعان کرد و بُعد مادی فرهنگ آلیستی به فرهنگ باید به وجود رابطهرغم وجود رویکردهای ماتریالیستی و ایدهبه

ترتیب بر وابستگی متقابل آنها تأکید نمود. مداد کرد و بدینرا، تجسم و تجسد بُعد معنوی آن و نیز بُعد معنوی را، تصور و انتزاع بُعد مادی آن قل

توان به خصائصی چون اکتسابی بودن، انباشتی عالوه باید بر اشتراکات در تعاریف مختلف فرهنگ صحه گذاشت که از جمله این مشترکات میبه

 د مادی و معنوی بودن در تعاریف مختلف از فرهنگ اشاره کرد.مند بودن، قابل تغییر بودن و دارای ابعامند و مکانبودن، اجتماعی بودن، زمان

سازی امری دستوری و سیاسی نیست، بلکه کامالً فرهنگی و مستلزم برخوردار شدن از شرایط مرتبط با باید توجه داشت که فرهنگ

ل راهنما اشاره کرد. این اصول راهنما کمک رو الزم است در نسبت بین دولت و فرهنگ به موارد زیر به عنوان اصوپذیری است. از اینفرهنگ

 کند که دولت حدود امکانات و اختیارات خود را در حوزه فرهنگ بداند و نحوه مواجهه با امر فرهنگی را به درستی بازشناسد:می

 های جدید باشد.نسل کننده فرایند انتقال فرهنگ بهدولت باید زمینه حفاظت و صیانت جامعه را از فرهنگ خود فراهم نماید و تسهیل

 گر پویایی و بالندگی فرهنگی در جامعه باشد.های فرهنگی و هنری را فراهم نماید و تسهیلها و آفرینشدولت باید زمینه خالقیت

بازتولید، نشر و دولت باید بزرگان، نخبگان و مفاخر فرهنگی جامعه را بر صدر نشاند و آثار و دستاوردهای آنها را محترم شمارد و زمینه تولید و 

 بازنشر این آثار و دستاوردها را در جامعه فراهم کند.

ها در درون جامعه احترام بگذارد و موجب تفوق و هژمونی یک خرده فرهنگ بر سایر فرهنگدولت باید به تنوع عالئق، سالیق و خرده

 ها در درون یک جامعه نشود.فرهنگخرده

دالت فرهنگی، نظم، هویت و وفاق فرهنگی جامعه حفظ شود، ضمن آنکه راه را برای ورود عناصر جدید و دولت باید کمک کند در تعامالت و تبا

 ی فرهنگ باشد.گر پویایی، سرزندگی و بالندگی در عرصهنوآورانه فرهنگی نبندد و تسهیل

ریزی فرهنگی برای خود قائلند و سعی یت و برنامهها نقش پررنگی را در زمینه مدیرکنند؟ برخی از دولتها این اصول را چگونه رعایت میدولت

ی عمل و اختیارات که برخی دیگر صرفاً نقش حمایتی برای خود قائلند و حیطهای در حوزه فرهنگ داشته باشند. در حالیکنند مداخالت گستردهمی

 .گیرنداصحاب فرهنگ را فراخ در نظر می

گذاری اقتصادی تولید قدرت اقتصادی و یا در که هدف سیاستبه اقتدار فرهنگی است، چنان فرهنگی دستیابی سیاست یکی از اهداف هر نوع

رسد که یک گزاره به عنوان واقعیتی گریزناپذیر مورد پذیرش عمومی اصحاب فرهنگ در عرصه سیاست، تولید قدرت و ایجاد امنیت است. به نظر می

. «شوددولتی شدن فرهنگ به تولید قدرت فرهنگی منتهی نمی»فته است و آن این که جمهوری اسالمی ایران و سایرکشورهای جهان قرار گر

های اداری و سازماندهی دولتی، فرهنگ را رشد توان با اتکا به دستگاهیند تخصصی شدن فرهنگ، چنان به فرهنگ وسعت بخشیده است که نمیآفر

 رشد فرهنگی میسر و ممکن نیست. های فرهنگیو توسعه داد. بدون مشارکت نهادهای صنفی و انجمن

های نظارتی کرده و از پرداختن گذاری فرهنگی خود را منحصر در فعالیتچنین تالش برای دولتی کردن فرهنگ سبب شده است تا سیاستهم

است. امروز بخش مهمی از اسالمی در فضای ملی و جهانی بازمانده  ـهای افزایش خالقیت و تولید فرهنگی و حضور مؤثر فرهنگ ایرانی به زمینه
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های ارتباطی پیچیده، نقش مرزهای جغرافیایی در حوزه فرهنگ های حاکمیتی بیرون است. با گسترش فناوریمنابع فرهنگی از دایره کنترل و نظارت

داشت. از این منظر، گفتمان اعتدال هایی که در تعامل با دیگران قرار نگیرند، توان چندانی برای بقا نخواهند شود و فرهنگتر میرنگبه تدریج کم

 های نظارتی و حمایتی در عرصه فرهنگ تأکید دارد.فرهنگی بر متوازن ساختن نقش

توان مورد بررسی قرار داد. جنبه اول وظیفه و رسالتی است که این بخش در توسعه با این نگرش، وظایف بخش فرهنگ را از دو جنبه می

ها و فراهم کردن ترین رسالت بخش فرهنگ به ایجاد زیرساختفرهنگ توسعه برعهده دارد. در این رویکرد مهم کشور یا به عبارت دیگر درعمومی

و... معطوف است. به معنای دیگر مفهوم  بسترهای مناسب با استفاده از ظرفیت نهادی بخش فرهنگ برای تحقق رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

های فرهنگی است، زیرا توسعه نامتوازن و بدون توجه جانبه مستلزم تقویت زمینهت که دستیابی به توسعه همهفرهنگ توسعه ناظر بر این واقعیت اس

توانند تضعیف هویت اجتماعی و کند که در بلندمدت میهایی را ایجاد میهای فرهنگی نه تنها امیدوارکننده نیست، بلکه مخاطرات و چالشبه ویژگی

 شته باشند.فرهنگی جامعه را در پی دا

جنبه دوم وظایف بخش فرهنگ به توسعه فرهنگی معطوف است. این جنبه به تأمین حقوق فرهنگی مردم به معنای حق دسترسی عادالنه افراد 

سترش شود. روند رو به گهای فرهنگی تلقی میناپذیر برای دستگاهبه کاالها و خدمات فرهنگی اشاره دارد. تأمین نیازهای فرهنگی امری اجتناب

ها و مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی، شهرنشینی، بهبود هرم باسوادی و افزایش پوشش تحصیلی در سطح تعلیمات عمومی، دانشگاه

بر که موجب آزادسازی بخش های نوین سرمایهها و مصرف فرهنگی، ظهور فناوریدرصد چشمگیر جمعیت جوان کشور تنوع فزاینده در فعالیت

مندی از کاالها و خدمات فرهنگی نظیر رادیو، تلویزیون، شود، بهرهی از وقت شاغالن و در نتیجه افزایش میزان اوقات فراغت در جامعه میزیاد

ها، ها، جشنوارهها، بناهای تاریخی و مذهبی، سفرهای زیارتی و تفریحی، بازدید از نمایشگاهمطبوعات، کتاب، سینما، تئاتر، موسیقی، فیلم، موزه

 شود.های دینی و مذهبی و مواردی از این قبیل؛ امروزه به عنوان حقوق فرهنگی آحاد یک جامعه شناخته میشرکت در مراسم و فعالیت

های توسعه فرهنگی بایستی توأمان معطوف به محتوی و کالبد باشد زیرا این دو مقوله مکمل یکدیگر هستند به طوری آنچه مهم است برنامه

های اطالعات، تغییراتی اساسی را در فضاهای شود. البته باید توجه داشت که ابزارهای نوین فناوریر یک موجب ناکارآمدی دیگری میکه فقدان ه

 ها و مصرف فرهنگی در قالب فضاهای مجازی فراهم کرده است.کالبدی سنتی برای فعالیت

 

 2-  در اسناد  فرادستی  فصلوضعیت 

 2-3- هاشرح وظایف و ماموریت 

معاونت امور زنان و خانواده  -ب»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -الف»های کلیدی این فصل شامل ها و وظایف دستگاهاهداف، ماموریت

 های کتابخانه نهاد-هـ»، «سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران-د»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی -ج»، «ریاست جمهوری

دبیرخانه شورای عالی -ح»و  «بصری -سازمان امور سینمایی و سمعی-ز»  ،« نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون -و» ،« کشور یعموم

 .باشدمیشرح ذیل به « انقالب فرهنگی

 زارت فرهنگ و ارشاد اسالمیو -الف

 :باشدمیهای اساسی به شرح ذیل دارای ماموریت، این وزارت «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»با توجه به قانون اهداف و وظایف 

 سیاستگذاری برای رشد و اعتالی فرهنگ و هنر ایران و اسالم به عنوان عناصر هویت ملی 

 ریزی و ایجاد بسترهای الزم به منظور پرورش استعداد، انگیزه و ذوق فرهنگی و هنری و تقویت روحیه ابتکار و تحقیق آحاد برنامه

 سل جوانجامعه به ویژه ن

 ریزی برای توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ قرآن کریم و عترت طاهرین )علیهم السالم(برنامه 

 ره(یریزی در راستای زنده نگاهداشتن و تبیین اندیشه دینی، فرهنگی و سیاسی حضرت امام خمینبرنامه( 

 ی در حوزه فرهنگ و هنرتدوین راهکارهای عملی در جهت تحقق منویات و تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالم 
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 های بیگانهگیری از ابزار و امکانات متناسب به منظور رویارویی با جنگ نرم فرهنگی و تبلیغات سوء رسانهریزی جهت بهرهبرنامه 

 سازی زمینه کارآفرینی، اشتغال پویا و رونق اقتصادی بخش فرهنگی کشورریزی به منظور فراهمبرنامه 

 گیر و تأثیرگذار در ارتباط با مهندسی فرهنگی کشوردر زمینه همکاری با مراجع تصمیمریزی و هماهنگی برنامه 

 رسانیی فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و اطالعهافعالیتریزی، هدایت و حمایت از رشد و توسعه برنامه 

  های فرهنگی، هنری، سایر تشکل ها، مجامع وها، انجمنا انحالل مراکز، موسسات، کانونیتعیین ضوابط صدور مجوز تأسیس، توسعه

 رسانیمطبوعاتی و اطالع

 کاربردی فرهنگ و هنر -های آموزش عالی علمی ریزی و نظارت بر اداره امور مربوط به دورهبرنامه 

 های فرهنگی و هنری مساجد، ها، کانونریزی و نظارت بر ایجاد و گسترش فضاهای فرهنگی و هنری شامل کتابخانهبرنامه

 های فرهنگی و هنری و نظایر آنهای فرهنگی و هنری، مراکز دائمی نمایشگاهی نمایش، موزههاسالن

 ها، مراسم و مسابقات فرهنگی و هنری در سطح ها، نمایشگاهها، ضوابط و مقررات ناظر بر برگزاری جشنوارهنامهتهیه و تدوین آئین

 المللیملی و بین

 های دیجیتال در بخش فرهنگ و مندی از فناوری اطالعات، ارتباطات و رسانهیفی و بهرهریزی و حمایت از توسعه کمی و کبرنامه

 هنر؛ اعم از فضای واقعی و مجازی

 های مربوط به آموزش منابع انسانی بخش فرهنگ و هنر و تأسیس، اداره و انحالل موسسات آموزشی در تعیین ضوابط و برنامه

 های ذیربطالیت آنها با همکاری دستگاههای فرهنگی و هنری و نظارت بر فعرشته

 ریزی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پژوهشگران قانون حمایت از پدیدآورندگان برنامه

 ای و ایجاد مراکزی برای ثبت آثار پدیدآورندگانافزارهای چندرسانهنرم

 درمانی و اعتباری نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگارانریزی برای تأمین خدمات اجتماعی، برنامه 

 ریزی، نظارت و حمایت از امور مربوط به معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران و احیا و برنامه

 انتشار آثار ارزنده آنان و همچنین معرفی آثار فرهنگی و تمدن اسالم و ایران

 های مربوط به مسایل ذیل بر اساس قوانین و مقررات ذیربط و شاخص تدوین ضوابط 

 ها، تاالرها، فرهنگسراها و سایر فضاها و مراکز فرهنگی، مطبوعاتی، برداری و نحوه اداره مجتمعتوسعه، گسترش، احداث، بهره

 مات فنی، تخصصی و آموزشیسازی ارائه خدهای فرهنگی هنری مساجد با تأکید بر بهینههای عمومی، کانونکتابخانه

 های خارجی و صدور اجازه فعالیت های خبرگزاری و رسانهصدور اجازه تاسیس، انحالل و نحوه اداره موسسات خبری و نمایندگی

 برای خبرنگاران خارجی در کشور بر طبق مقررات مربوطه و نظارت بر آنها

 نحوه فعالیت خبرنگاران داخلی و نظارت بر اجرای آن 

  ی دولتی و نهادهای هاشرکتها، موسسات و های داخلی و بروشورهای وزارتخانهضوابط مربوط به انتشار نشریات و بولتنتعیین

 انقالب اسالمی

 های ذیربطسازی اوقات فراغت آحاد جامعه با همکاری دستگاهتعیین اهداف کمی و کیفی در جهت غنی 

 های اجرایی و نهادهای انقالب و اقدامات دولت و دستگاه هافعالیتانعکاس مناسب های فرهنگی، هنری و تبلیغاتی برای تنظیم برنامه

 اسالمی و موسسات عمومی غیردولتی در سطح جامعه

 های دینی و مذهبی شناخته شده در قانون اساسی و ی فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهافعالیتریزی برای صدور مجوز برنامه

 نظارت بر آنها

 ریزی جهت شناساندن مبانی، اهداف و دستاوردهای انقالب اسالمی و فرهنگ و هنر ایرانی به جهانیان از طریق توسعه برنامه

 ایالمللی و منطقههای بینمناسبات، مبادالت و روابط فرهنگی با مجامع و سازمان

 ضور مؤثر در بازارهای جهانیریزی برای حمایت از صدور محصوالت فرهنگی و هنری به خارج کشور و حبرنامه 
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 معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری -ب

عمده وظیفه معاونت امور زنان و خانواده، سیاستگذاری برای تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران شامل تقویت نهاد 

و قانونی زنان در همه زمینه ها با تکیه بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، خانواده، جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی 

معیشتی، تامین اجتماعی، اوقات فراغت، –بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی

های سالمت، توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقای توانمندیپژوهش، تعمیق باورهای دینی، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای 

 :باشدمیزنان مدیر و نخبه و توسعه تعامالت بین المللی از طریق انجام وظایف ذیل 

  ی هاسیاستو دستورات مقام معظم رهبری،  هاسیاستی اجرایی راهبردها و آیین نامه های اجرایی به منظور تحقق هاسیاستتنظیم

 کالن نظام مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسالمی در موضوع زنان و خانواده

 جهت پایش و ارتقای شاخص توسعه انسانی زنان ریزیبرنامه 

 دهبازنگری قوانین و مقررات مربوطه از منظر کیفیت قانونگذاری و ارزیابی آثار اجتماعی آن در حوزه زنان و خانوا 

 شناسایی، ارزیابی، تعامل، تقویت و نظارت برنهادهای مردمی حوزه زنان و خانواده 

 تشویق و توانمندسازی زنان جهت مشارکت اجتماعی در قالب نهادهای مردمی 

 برای تعامل با نهادهای مردمی حوزه زنان و خانواده ریزیبرنامه 

  تبیین دیدگاه اسالم، بهسازی تصویر زن و خانواده ایرانی و مشارکت فعال توسعه تعامالت و مشارکت در مجامع بین المللی به منظور

 در هنجار سازی های بین المللی

  ،پژوهش در زمینه شناسایی، ارزیابی و پایش وضعیت شاخص های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و خانواده در ایران

 هوری اسالمی ایران به مراجع ملی و بین المللیمنطقه و جهان و ارائه گزارش رسمی وضعیت زنان در جم

  ،و ارائه گزارش دوره ای به شورای عالی هادستگاهی اجرایی در هابرنامهو  هاسیاستنظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف

 انقالب فرهنگی و سایر مراجع ذیصالح در حوزه زنان و خانواده

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی -ج

احیا و گسترش تفکر و معارف اسالمی در جهان به منظور بیداری مسلمانان و ابالغ پیام اسالم » اهداف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

گسترش مناسبات »، «آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و اهداف و مواضع انقالب اسالمی و تبیین جایگاه آن برای مردم جهان»، «راستین به جهانیان

تقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با سایر »، «گی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهانفرهن

های فراهم آمدن زمینه»، «عرضه صحیح فرهنگ و تمدن ایران و ویژگی های فرهنگی، جغرافیائی و تاریخی آن»، «های فرهنگیکشورها و سازمان

مقابله فکری با فرهنگ ضد دینی، ضد اسالمی و ضد انقالبی و آگاه »، «ان و تشکیل جبهه واحد بر اساس اصول مسلم اسالمیوحدت میان مسلمان

رشد و ارتقاء و اصالح وضع فرهنگی، تبلیغی، سیاسی، »و « های تفرقه انگیز دشمنان و دفاع از حقوق مسلمانانکردن مسلمانان نسبت به توطئه

 و وظایف آن عبارتست از: باشدمی« لمانان بویژه پیروان اهل البیت علیهم السالم در جهاناقتصادی و اجتماعی مس

 هماهنگی و نظارت ،یتهدا ریزی،برنامه گذاری،سیاست 

 تبلیغی در خارج ازکشور -سیاست گذاری و هماهنگی کلیه فعالیت های فرهنگی -9

 غیردولتی در خارج ازکشورهای فرهنگی بخش هدایت، نظارت و پشتیبانی فعالیت -1

 ها و برنامه مبادالت فرهنگی، هنری و تبلیغی با سایر کشورهانظارت بر حسن اجرای موافقت نامه -8

 های آنانهای اسالمی و مردمی خارج ازکشور و نظارت بر فعالیتهدایت وحمایت مادی و معنوی از شخصیت ها، انجمن ها و تشکل -4

 بلیغی برای ایرانیان و عالقه مندان به فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی در خارج ازکشورریزی فرهنگی و تبرنامه -5

 تعیین ضوابط و مقررات ناظر بر تهیه و انتشار کتب، نشریات و سایر محصوالت فرهنگی تبلیغی برای خارج ازکشور و نظارت بر حسن اجرای آن -6
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 های مطالعاتی و تحقیقاتیفعالیت 

 بررسی به منظور شناخت شیوه های مطلوب معرفی علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانیمطالعه و  -9

ی اسالمی بویژه در زمینه شناخت ادیان، فرق، فرهنگ ملل و ساختار هاپژوهشو حمایت از  المللیبینانجام مطالعات و تحقیقات فرهنگی  -1

 جریان های فکری جوامع مختلف

 نجمن ها و شخصیت های فرهنگی و مذهبی جهان بویژه کشورهای اسالمی.شناخت جمعیت ها، ا -8

 اجرائی امور 

می، آموزشی، هنری، سینمائی، عل فرهنگی، مبادالت منظور به الزم وقراردادهای ها نامه موافقت عقد برای هماهنگی و زمینه ایجاد -9

با همکاری  المللیبینجهانگردی، خبری، مطبوعاتی، ورزشی و امدادی و در صورت ضرورت شرکت در جلسات سازمانهای فرهنگی منطقه ای و 

 ی اجرائی ذیربطهادستگاه

 المللیبینای و همکاری های فرهنگی و تبلیغی با مراکز اسالمی و فرهنگی سایر کشورها و سازمانهای منطقه -1

 کمک به ایجاد و گسترش فعالیت های حوزوی و دانشگاهی در خارج ازکشور -8

های فرهنگی ایران و مراکز اسالمی و فرهنگی وابسته به جمهوری اسالمی در خارج و تعیین ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگی -4

 آنهانمایندگان فرهنگی و تبلیغی و نظارت بر اجرای وظایف 

 گزینش، آموزش، سازماندهی و اعزام مبلغ و مربی دینی به خارج ازکشور -5

 برگزاری گردهمائی ها، جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی و تبلیغی و مراسم عمومی در خارج ازکشور -6

 اشاعه و گسترش زبان وادبیات فارسی وتقویت کرسی های زبان فارسی -1

 نشریات مناسب به منظور معرفی علوم، معارف، فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی و تبادل فرهنگی با سایر کشورها تب وتألیف، ترجمه و انتشار ک -3

 بنیاد سعدی

و بخشی از وظایف آن سازمان را عهده دار است. بنیاد سعدی در اجرای  باشدمیی زیر مجموعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی هادستگاهاز 

شورای عالی انقالب فرهنگی،با هدف تقویت و گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور و  95/96/19ش مورخ .6381/19مصوبه شماره 

 های زیر است:ی مربوط به این حوزه ایجاد گردیده و دارای وظایف و مسئولیتهافعالیتافزایی و انسجام در ایجاد تمرکز، هم

های مرتبط با گسترش زبان و های جمهوری اسالمی ایران در زمینههدایت، حمایت و نظارت بر فعالیتـ مدیریت، سیاستگذاری، هماهنگی، 9

 ادبیات فارسی در خارج از کشور

 های آموزشی.های مناسب آموزش زبان و ادب فارسی برای مقاطع مختلف تحصیلی و دورهـ تدوین استاندارد و شیوه1

های ایران در کشورهای دیگر و ها و مراکز آموزش و تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و اتاقدروس، رشتهها، ـ حمایت از ایجاد و گسترش دوره8

 ها.حمایت از فعالیت آن

های سیاسی )در کشورهای فاقد نمایندگی فرهنگی( جمهوری اسالمی ایران در خارج از های فرهنگی و نمایندگیـ تأمین نیازهای نمایندگی4

 ها.و ادبیات فارسی و حمایت از فعالیت آن کشور در حوزه زبان

 ها.افزایی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و حمایت از برگزاری این دورههای آموزشی، دانشـ برگزاری دوره 5

 ـ گسترش خط، زبان و ادبیات فارسی در میان ایرانیان مقیم خارج از کشور. 6

 ها.های نوین و حمایت از این فعالیتزبان و ادب فارسی با استفاده از فناوریـ آموزش از راه دور 1

 مدت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.های کوتاه و طوالنیـ اعزام استاد برای تدریس در دوره 3 

های مختلف جهان و حمایت از تولید این به زبانافزار، منابع و وسایل آموزشی و کمک آموزشی زبان وادبیات فارسی ـ تألیف و تولید کتاب، نرم1

 منابع و محصوالت.
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 های مرجع در جهت تسهیل آموزش و پژوهش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.های دوزبانه و چندزبانه و سایر کتابـ تهیه لغت نامه99

 ـ حمایت از نشر آثار مرتبط با زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.99

 های خارج از کشور به تجهیزات و منابع آموزشی، کمک آموزشی و مطالعاتی ذیربط.های ایران و کتابخانهها، اتاقـ تجهیز کرسی91

 های زبان وادبیات فارسی و دیگر مراکز آموزشی زبان و ادبیات فارسی در جهان.ـ تهیه و ارسال کتاب و نیازهای آموزشی کرسی98

 حصیلی( و فرصت مطالعاتی به دانشجویان، اساتید و محققان خارجی در زمینه زبان وادب فارسی.ـ اعطای راتبه )بورس ت94

 ـ پشتیبانی و هدایت تحصیلی دانشجویان غیرایرانی زبان وادب فارسی مشغول تحصیل در ایران.95

های و پایان نامه هاپژوهشو اهدای جایزه به  های برتر در زمینه زبان و ادب فارسی در خارج از کشورنامهو پایان هاپژوهشـ حمایت از 96

 برگزیده در این زمینه.

 های استاندارد تعیین سطح زبان فارسی.ای و جهانی و آزمونـ برگزاری المپیادهای منطقه91

 ه در داخل و خارج از کشور.های علمی وادبی مرتبط با زبان فارسی و مراسم نکوداشت مفاخر و استادان در این زمینها و همایشبرگزاری نشستـ 93

های فرهنگی و هنری ای در زمینه زبان و ادب فارسی و استفاده از ظرفیتهای ادبی، فرهنگی، هنری و رسانهـ حمایت و پشتیبانی از فعالیت91

 ای جمهوری اسالمی ایران و کشورهای دیگر در این زمینه.و رسانه

 آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.ـ تربیت استادان جوان و مستعد خارجی برای 19

های دوره ای برای اساتید و التحصیالن خارجی زبان و ادبیات فارسی و برگزاری نشستـ تشکیل مجمع جهانی اساتید خارجی و کانون فارغ19

 التحصیالن، در داخل و خارج از کشور.فارغ

ها و ای در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی با مؤسسات، دانشگاهفرهنگی و رسانهـ امضای اسناد همکاری و مبادالت پژوهشی، آموزشی، 11

 مراکز ذیربط کشورهای دیگر.

ها و مراکز آموزش عالی ایران های مترجمی زبان فارسی، تدریس زبان فارسی و ادبیات فارسی در دانشگاهـ حمایت از ایجاد و گسترش رشته18

 و سایر کشورها. 

ز ایجاد و گسترش نهادها، انجمن ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و ادبی بومی و مشترك در زمینه زبان و ادبیات فارسی در ـ حمایت ا14

 کشورهای دیگر 

 ـ حمایت از ایجاد پایگاه های اینترنتی و انتشار نشریات علمی، ادبی در زمینه زبان و ادب فارسی در خارج از کشور 15

 کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایرانسازمان اسناد و  -د

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران از ادغام سازمان اسناد ملی، کتابخانه ملی، سازمان مدارك فرهنگی ا نقالب اسالمی و

اسناد مکتوب و غیرمکتوب، گردآوری، مرکز اسناد نهاد ریاست جمهوری ایجاد گردید. هدف از این اقدام ساماندهی مدیریت اسناد، نگهداری آثار و 

 های این سازمان عبارتست از:حفاظت و اشاعه اطالعات مربوط به آثار مکتوب چاپی و خطی و غیرمکتوب بوده است. وظایف و ماموریت

 .از کشور متعلق به ایرانیان خارجو غیر مکتوب در ایران و یا  چاپی و خطی(گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطالعات مربوط به آثار مکتوب ) - 9

شناسی، اسالمشناسی وو غیر مکتوب در زمینه ایران چاپی و خطی(گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطالعات مربوط به آثار مکتوب ) - 1

 الشریف(.قدس سرهحضرت امام خمینی ) خصوصاً انقالب اسالمی به رهبری

 معتبر علمی، فرهنگی ، فنی از کشورهای دیگر. و اشاعه اطالعات مربوط به آثار مکتوب و غیر مکتوبگردآوری، حفاظت، سازماندهی  - 8

 المللی ذیربط.ی بینهافعالیت رسانی و شرکت در تحقیقات وریزی علمی کتابداری و اطالعپژوهش و برنامه - 4

ها به منظور اعتالی فرهنگ ملی و در همه زمینه تحقیق و مطالعهاتخاذ تدابیر و اخذ تصمیمات الزم برای صحت، سهولت و سرعت امر  - 5

 تحقیقات مربوطه.انجام

 های کشور.کتابخانه ریزی و سازماندهیانجام مشاوره، نظارت، هدایت و ارائه خدمات فنی و برنامه - 6
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 و تخصصی جهت تسهیل مبادله اطالعات. عمومی هایی کتابخانههافعالیتارائه روشهای مطلوب به منظور هماهنگ کردن خدمات و  - 1

 آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد آوری و حفظ اسناد ملی ایران و فراهمجمع - 3

 وشهای علمی و فنی.رترین گیری ازجدیدترین و مناسبحفظ و نگهداری و احیاء اسناد و مدارك فرهنگی انقالب اسالمی، با بهره - 99

 تهیه و انتشارت کتب مرجع و منابع تحقیق و سایر موارد مربوطه. - 99

 ی فرهنگی انقالب اسالمی.هاپژوهشفراهم آوردن امکانات الزم برای مطالعه و  - 91

 های عمومینهاد کتابخانه  -ـه

وزیران  با هدف تاسیس، ساخت، تجهیز، بازسازی، توسعه، مدیریت، نظارت و  هیئتبر اساس مصوبه  9838های عمومی در سال نهاد کتابخانه 

ای از های عمومی به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی با دارا بودن مجموعهسایر امور کتابخانه های عمومی سراسر کشور تاسیس گردید. کتابخانه

سازی اوقات ختن نیازهای اطالعاتی، علمی، پژوهشی، آموزشی، تفریحی و غنیمنابع مکتوب و مضبوط در اشکال مختلف و به منظور برآورده سا

 نماید. رسانی ارائه میفراغت عموم افراد جامعه، خدمات کتابداری و اطالع

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان -و

کودکان و نوجوانان و کمک به  یو ذوق یامکانات الزم جهت رشد و پرورش فکر یجادا» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانهدف  

 هاارزشبر اساس  یشانا یاستعدادها ییو نوجوانان و کمک به شکوفا یاسالم یتو ترب یمو نظام تعل هاارزشبر اساس  ایشانیاستعدادها ییشکوفا

 های آن عبارتست از:است و وظایف و ماموریت« اسالمییتو ترب یمو نظام تعل

 کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف کشور مخصوص یو هنر یفرهنگ یهاآموزشمراکز عرضه کتاب و  تاسیس 

 مخصوص  یهابخش یجادا یمؤسسات برا یرو سا یعموم یهامساجد، مدارس، کتابخانه یهاکتابخانه یلکمک به توسعه و تکم

 نوجوانان کودکان و

 ینماییسانیمیشن  هاییلمو فروش ف یشو نما یعتوز ید،خر ید،تول ی،ائل آموزشتدارك وس ی،و بصر یو استفاده از وسائل سمع یهته 

 نوجوانان.مخصوص کودکان و

 نمایندیکه خدمات مشابه ارائه م ییهابا سازمان یجهت عرضه کتاب به کودکان و نوجوانان در روستاها و همکار یارس یهارسانکتاب یجادا. 

 با آنان  یطراحان، هنرمندان و ناشران و همکار یسندگان،نو یقتشو یقکودکان و نوجوانان از طر یاتادب یجکمک به توسعه و ترو 

 مخصوص کودکان و نوجوانان یهنر هاییشگاهها و نماجشنواره یتئاتر و برگزار یدتول 

 مشابه دارند. یهاکه با کانون هدف یرانیا یرو غ یرانیمؤسسات ا یهبا کل یهمکار 

 یدنما یلکانون را تسه یهاکه وصول به هدف یگریهرگونه اقدامات د. 

 بصری -سازمان امور سینمایی و سمعی -ز

شورای عالی اداری ،  معاونت امور سینمایی و سمعی بصـری وزارت فرهنـگ و ارشـاد     98/4/9819مورخ  3519/196به استناد مصوبه شماره    

بصری تغییر عنوان یافت .با توجه بـه   -ایجاد شده بود(  از ذیل وزارتخانه منتزع و به سازمان امور سینمایی و سمعی 9851اسالمی )که قبالً در سال 

 :د:بشرح زیر اعالم می شو« قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی »برگرفته ازمرتبط با سازمان مزبور  ، موادمصوبدان اساسنامه فق

 ( قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی3( ماده )3بند )

 .رواج فرهنگ وهنراسالمی -

 وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسالمیقانون اهداف و  2ماده مرتبط در بندهای 

: تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در تمام زمینه های فرهنگی و هنر اسالمی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت نویسندگان، شعرا، ادبا،  91بند 

ط به آنان و همچنین پرورش استعدادها هنرمندان و معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و شخصیت های فرهنگی جهان اسالم و تولید و نشر آثار مربو

 و ذوق فرهنگی و هنری افراد
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: ایجاد و توسعه و تجهیز و اداره کتابخانه های عمومی و تاسیسات فرهنگی، هنری و سینمایی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 94بند

 سراسر کشور.

موزش های هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمن های فرهنگی و هنری و : صدور اجازه تاسیس، توسعه یا انحالل موسسات آزاد آ91بند

 تصویب آیین نامه های مربوط و نظارت بر اجرای آنها طبق ضوابط و مقررارت قانونی مربوطه.

ك که تعیین موارد : صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکو19بند

 مشکوك از غیر مشکوك طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

: تهیه و تدوین آیین نامه ها و ضوابط ناظر بر تشکیل جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی، هنری و مسابقات سینمایی و ادبی در داخل و 19بند 

 خارج کشور.

زه تاسیس و انحالل مراکز، موسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی و سمعی بصری و موسسات : صدور اجا11بند 

 انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت برفعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتابفروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

سناریونویسی، سینماها، کانونها و مراکز نمایش فیلم، عکاسخانه ها و  -سسات فیلمسازی: هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و مو18بند

 تولیدکنندگان نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تاسیس و یا انحالل اینگونه واحدها و نظارت بر آنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

بانی فرهنگ عمومی، هنر، سینما، تئاتر و دیگر زمینه های فرهنگی و هنری مربوط به :انجام مطالعات و تحقیقات الزم پیرامون مسایل و م16بند

 منظور استفاده از نتایج حاصل در برنامه ریزی های فرهنگی و هنری و دیگر امور مربوط و نهایتا بهبود کیفی و کمی امور محوله.

قانون  14ا به مجلس شورای اسالمی جهت تصویب با رعایت اصل :تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارائه آنه11بند

 اساسی جمهوری اسالمی ایران.

 دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی -ح

 محسوب فرهنگی انقالب عالی شورای تشکیل برای آغازینی نقطه توانمی را 9851 سال فروردین اول در( ره) خمینی امام حضرت نوروزی پیام

 انقـالب  سـتاد . نمودنـد  صـادر  18/8/9851 تـاری   در را «فرهنگی انقالب ستاد» تشکیل فرمان خمینی امام ها،دانشگاه رسمی تعطیلی از پس. نمود

 گـزینش  و استاد تربیت -9: کند متمرکز محور چند بر را خود هایفعالیت دانشگاهی، مسائل با برخورد در که بود ملزم( ره) امام فرمان طبق فرهنگی

 محصـول  که صورتی به آموزشی هایبرنامه تغییر و دانشگاهها جو کردن اسالمی -8 دانشجو، گزینش -1 دانشگاهها، در تدریس برای شایسته افراد

 .گیرد قرار مردم خدمت در آنها کار

 تـرمیم  فرهنگـی  انقـالب  سـتاد  فقید امام فرمان به 9868 سال ماه آذر در ستاد، توان تقویت ضرورت دلیل به و آموزشی مراکز توسعه و دانشگاهها بازگشایی با

ـالی  مرجـع  عنـوان  به فرهنگی انقالب عالی شورای. نمود کار به آغاز جدید ترکیبی با«  فرهنگی انقالب عالی شورای» ترتیب بدین و شد  تعیـین  سیاسـتگذاری،  ع

 .شودمی محسوب نظام کلی سیاستهای چارچوب در کشور پژوهشی و آموزشی فرهنگی، امور هدایت و هماهنگی و گیریتصمیم مشی، خط

 شـورای  سـوی  از صـادره  هـای دستورالعمل و مصوبات نمودن عملیاتی دارعهده اجرایی، بازوی عنوان به فرهنگی انقالب عالی شورای دبیرخانه

 .باشدمی اصلی

 و هیـات  تخصصـی،  شورای چندین شورا، اعضای عضویت و مشارکت با خود، هایماموریت و اهداف تحقق برای فرهنگی انقالب عالی شورای

 :گرددمی اعالم زیر شرح به آنها عناوین که است نموده ایجاد کارگروه

 اجتماعی زنـان،  -فرهنگی شورای -5 هنر، شورای -4 آموزشی، مراکز شدن اسالمی شورای -8 عمومی، فرهنگ شورای -1 معین، شورای -9

 نظـام  نوسازی و تحول تخصصی شورای -3 کشور، علمی جامع نقشه اجرای راهبری ستاد و تخصصی شورای -1 قرآنی، فرهنگ توسعه شورای -6

 هیـأت  -91 حـوزوی،  تخصصـی  شورای -99 انسانی، علوم ارتقاء و تحول تخصصی شورای -99 فرهنگی، مهندسی تخصصی شورای -1 آموزشی،

 عـالی  آمـوزش  مراکـز  و هـا  دانشـگاه  علمـی  هیأت اعضای جذب عالی هیأت -94 علمی، و فرهنگی ارزیابی و نظارت هیأت -98 بازرسی، و نظارت

 کـالن  مـدیریت  کـارگروه  -91 ایـران،  و اسـالم  تمـدن  و فرهنـگ  کمیتـه  -96 منـاظره،  و پـردازی نظریه هایکرسی از حمایت هیأت -95 کشور،

 فرهنگی هایدستگاه
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 اهداف

 عمومی فرهنگ اعتالی و فرهنگی انقالب تقویت و جامعه شئون در اسالمی فرهنگ نفوذ و گسترش 

 جامعه فرهنگی فضای از زدگی غرب آثار و مظاهر نفی و مادی افکار از فرهنگی و علمی های محیط تزکیه 

 بـرای  آنها بیشتر چه هر تقویت و گسترش و اسالمی صحیح فرهنگ اساس بر هنری و فرهنگی مراکز و مدارس و دانشگاهها تحول 

 و مربیـان  و اسـتادان  و مـاهر  و فعـال  نیروهای و خواه وطن و متفکر مغزهای و متخصص شناسان اسالم و متعهد متخصصان تربیت

  کشور استقالل و اسالم به معتقد معلمان

 بـه  نیـل  بـرای  بشـری  دانـش  مفید تجارب و ها دستاورد از استفاده و تحقیق و آموزی علم و تفکر روح بسط و تقویت و سواد تعمیم 

 فرهنگی و علمی استقالل

 ملی و اسالمی مآثر و آثار معرفی و احیاء و حفظ  

 اسالمی ملل با ویژه به دیگر کشورهای با فرهنگی روابط تحکیم و ایجاد و اسالمی انقالب فرهنگی آثار و افکار نشر 

  وظایف

 کشور اجتماعی و فرهنگی پژوهشی، آموزشی، هایمشی خط و اهداف تعیین و ایران اسالمی جمهوری نظام فرهنگی سیاست اصول تدوین 

 مناسب تدابیر اتخاذ و زمینه این در مهم ابزارهای و کانونها تأثیر تبیین و جهان فرهنگی جریانات و شرایط تحلیل و تجزیه 

 مناسب هایحلراه ارائه و ضعف و قوت نقاط تعیین منظور به جامعه اجتماعی و ارزشی فرهنگی، جریانات و شرایط تحلیل و بررسی 

 ارائـه  و کشـور  اجتمـاعی  و اقتصادی سیاسی، توسعه هایبرنامه و سیاستها فرهنگی پیامدهای و آثار تحلیل و توسعه الگوهای بررسی 

 ربط ذی مراجع به اصالحی پیشنهادهای

 کشور فرهنگی وضع ارزیابی برای کیفی و کمی هایشاخص تعیین و تبیین 

 کشور تحقیقات و آموزش فرهنگ، وضع ارزیابی و بررسی 

 کشور تبلیغات اساسی سیاستهای تصویب و تدوین 

 آن تحقق کارهای راه طراحی و اسالمی نظام با متناسب دانشگاه هایشاخص و مبانی تدوین و تهیه 

 کشور عالی آموزش و پرورشی و آموزشی نظام سیاستهای تعیین 

 مساجد عمران و احیا بویژه مردمی فعالیتهای از حمایت و دینی تبلیغات ارتقاء و تقویت جهت در مناسب طرحهای تصویب و تهیه 

 هاناهنجاری اصالح و اجتماعی سازنده و سالم مناسبات ایجاد برای کاربردی و راهبردی طرحهای تصویب تهیه 

 گسـترش  و جامعـه  در فرهنگـی  و معنـوی  دینـی،  گرایشـهای  و باورها تقویت و رشد برای الزم طرحهای و سیاستها تصویب و تهیه 

 عفاف فرهنگ

 بـه  مـردم  تشـویق  و جامعـه  در فرهنگـی  مسـئولیت  احسـاس  و تعهد روحیه گسترش برای مناسب طرحهای تصویب و سیاستگذاری 

 انقالبی و سیاسی فرهنگی، مختلف هایصحنهدر مشارکت

 و حـوزه  پژوهشـی  امکانـات  کارگیری به و اندیشمندان فعالیت برای الزم طرحهای تهیه و ضروری معرفتی و فکری نیازهای شناخت 

 نیازها آن به پاسخگویی برای دانشگاه

 اندیشـه،  مبـانی  بـه  دشـمنان  فرهنگـی  هجوم هایشیوه و مجاری مظاهر، معرفی و شناسایی برای مناسب طرحهای تصویب و تهیه 

 آن دفع برای الزم تدابیر و ها راهبرد طراحی و انقالبی و اسالمی ارزشهای و فرهنگ

 اسـتعدادهای  معنـوی  و علمـی  پـرورش  و تربیـت  و نخبگان فکری تعالی و جذب شناسایی، برای خاص طرحهای تهیه و ریزیبرنامه 

 آنان هایخالقیت و ابتکارات و تواناییها از گیریبهره و درخشان

 پژوهشی و آموزشی علمی، هایزمینه در دانشگاه و حوزه همکاری طرحهای و هابرنامه تصویب و تهیه 
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 هـای برنامـه  تدوین و( اسالم عالیه تعالیم براساس) زن منزلت و شأن به نسبت جامعه نگرش اصالح برای مناسب سیاستهای طراحی 

 مسلمان زن الگوی ارائه و خانواده بنیان تحکیم منظور به کارآمد

 فرهنگی و هنری تولیدات و کتاب نشر ضوابط تعیین و درسی کتب تدوین سیاستگذاری 

 آن بر نظارت نحوه و کشور رسانی اطالع نظام ساماندهی و سیاستگذاری 

 زیارتی و سیاحتی هایسیاست فرهنگی اصول تصویب و تهیه 

 دیگر کشورهای با فرهنگی و پژوهشی علمی، روابط توسعه سیاستهای و کلی اصول تصویب 

 ایران اسالمی جمهوری و اسالم علیه فرهنگی تحریفات به نسبت المللیبین سطح در گیریموضع 

 تصـویب  و عـالی  آمـوزش  مراکـز  و دانشـگاهها  فرهنگسـتانها،  تحقیقاتی، فرهنگی، علمی، مراکز و مؤسسات تأسیس ضوابط تصویب 

 عنداللزوم مشابه مؤسسات هایاساسنامه در نظر تجدید و یک هر اساسنامه

 و کشـور  مـدارس  و فرهنگـی  و تحقیقـاتی  زمراکـ  و دانشگاهها دانشجویان، و معلمان، استادان، مدیران، گزینش کلی ضوابط تصویب 

 بـرای  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و عالی آموزش و فرهنگ وزرای را دانشگاهها ریاست نامزد. آنان گزینش برای مرجع تعیین

 کنندمی معرفی شورا به تأیید

 بیسوادی کردن کنریشه منظور به گذاریسیاست 

 تحقیقاتی و علمی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هایبرنامه تصویب و تدوین طرح، برای مرجع تعیین 

 بـر  نظـارت  نیـز  و آنها اجرای از حمایت و نتایج ارزیابی و فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات اجرای بر مستمر گیریپی و نظارت 

 اصـول  بـا  سـازمانها  و مؤسسـات  ها،خانه وزارت توسط درآمد اجرا به فرهنگی و پژوهشی آموزشی، هایبرنامه و طرحها مغایرت عدم

 .کشور فرهنگی مصوب هایمشی خط و سیاستها

 2-2- اندازسند چشم 

 و علمی اقتصادی، اول با جایگاه یافته توسعه است کشوری ایران»شمسی  هجری 9494 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز مطابق سند چشم

روح حاکم بر اهداف «. بین الملل روابط در موثر و سازنده تعامل و با اسالم جهان در بخش الهام و انقالبی، اسالمی هویت با منطقه، سطح فناوری در

های هویت بخش آن بوده و در اولین بند از هشت بند ویژگی جامعه ایرانی در ساله جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر فرهنگ و مؤلفه 19چشم انداز 

 یافته، توسعه»ه ویژه فرهنگ عمومی جامعه تأکید شده است. مطابق بند مورد اشاره، جامعه ایرانی افق چشم انداز، بر فرهنگ و عناصر آن و ب

 دینی، ساالریمردم بر تأکید انقالبی، و ملی اسالمی، یهاارزش و اخالقی اصول بر متکی و خود، تاریخی و جغرافیایی فرهنگی، مقتضیات با متناسب

هایی که مطابق سند سایر ویژگی. باشدمی« قضایی و اجتماعی امنیت از مند بهره و انسانها، حقوق و کرامت حفظ مشروع، آزادیهای اجتماعی، عدالت

 حائز آن است نیز به عناصر فرهنگی اشاره داشته و یا نقش فرهنگ در آن بسیار چشمگیر است:انداز ی ایرانی در افق این چشمجامعهچشم انداز، 

 ی اجتماعی در تولید ملیانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهبرخوردار از دانش پیشرفته، تو 

 جانبه و پیوستگی مردم و حکومتامن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه 

 درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر،  های برابر، توزیع مناسببرخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت

 مند از محیط زیست مطلوبتبعیض و بهره

 ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیهپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتفعال، مسئولیت

 ودنانقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی ب

 ی آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه

افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم

 رسیدن به اشتغال کامل
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 ی اخالقی، نواندیشی و پویایی ی کارآمد، جامعهساالری دینی، توسعهبخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمالهام

 (های امام خمینی)رهای بر اساس تعالیم اسالمی و اندیشهفکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه

  جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحتدارای تعامل سازنده و مؤثر با 

 2-1-  ی اقتصاد مقاومتیهاسیاستاهداف و 

الگوی اقتصادی بومی و علمی با پیروی از ایران « 11/99/9811ی کلی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقالب مورخ هاسیاستابالغیه »مطابق 

های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه(، است که همان اقتصاد مقاومتی)برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی 

گرا، پویا و پیشرو را زا و بروناقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون، انداز بیست سالهها و اصول قانون اساسی و سند چشمآرمان

 د.ینیت بخشبخش از نظام اقتصادی اسالم را عمحقق سازد و الگوئی الهام

های اجرایی متولی این فصل، در ی دستگاهها توسط همهها و اجرای برنامهریزیی ابالغی در برنامههاسیاستعالوه بر لزوم رعایت و پیروی از 

جمهور ی کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و دستور رییسهاسیاستگانه  14 از بندهاى 19و  19، 91 راستاى اجرای بندهای

ای اقتصاد رسید و های عملیاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور اجرای اقتصاد مقاومتی به تصویب شورو برنامه هاسیاستمحترم، اهداف، 

 های اجرایی متولی فصل فرهنگ و هنر نهاده شد.د مقاومتی برعهده دستگاهسازی اقتصامنظور گفتمانبر اساس این مصوبه، وظایف مهمی به

 های پولی، تجاری، ارزی و ...های فسادزا در حوزهها و زمینهسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد و سالم: شفاف91بند 

گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد وری، کارآفرینی، سرمایهره: تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، به19بند 

 مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه

 ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملیهای علمی، آموزشی و رسانهبویژه در محیط سازی آنتبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان :19بند 

 اهداف

 ی کلی(هاسیاست 91سازی اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر )مرتبط با بند سازی و سالمافشف 

  ،ی کلی(هاسیاست 19گذاری و کارآفرینی )مرتبط با بند وری، تولید ثروت و روحیه سرمایهبهرهتقویت فرهنگ و اخالق کار 

 ی کلی(هاسیاست 19سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی )مرتبط با بند سازی و گفتمانفرهنگ 

 33های مرتبط با بند سیاست

 های بخش فرهنگسازی ساختار و تشکیالت دستگاهچابک 

 سازی ساز و کار توزیع منابع دولتی در بخش فرهنگشفاف 

 سازی و رفع موانع اقتصادی در بخش فرهنگ و هنرتدوین، اصالح و بازنگری قوانین و مقررات در راستای سالم 

  23با بند های مرتبط سیاست

  و  یهای فرهنگی، هنرگذاری با استفاده از ظرفیتوری، کارآفرینی و سرمایهفرهنگ جهادی در تولید ثروت، بهرهو ترویج تقویت

 ایرسانه

 سازی برای اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینهها و فرهنگفراهم کردن زمینه 

 23با بند های مرتبط سیاست

 تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و ابعاد فرهنگی آن 

 ایها و ابزارهای فرهنگی و هنری و رسانهسازی و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیتگفتمان 

 های فرهنگی موجودهمکاری با نهادها و مراکز فرهنگی کشور برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت 
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 3133در سال  دار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیتهای اولویپروژه

 عنوان برنامه ملی عنوان پروژه

اتحمایت از کاالها و آثار فرهنگی ، هنری و رسانه ای ایرانی با رویکرد رونق بازار داخلی و صادر  - 

 2-3- توسعه ششم برنامه ی کلیهاسیاست 

توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد و در  توسعه ششم یسالهپنج یبرنامه کلی یهاسیاست کشور، یساله 19 اندازچشم دوّم یدهه یآستانه در

و « 88»های های متولی این فصل قرار گرفت. عالوه براین، بندوظایف مهمی درخصوص امور فرهنگی برعهده سازمان« 18»الی « 63»بندهای 

ی هاسیاست« 68»و « 69»ی اجتماعی و بندهای هاسیاست« 43»و « 46»، «45»ی فناوری اطالعات و ارتباطات، بندهای هاسیاست« 86»

 :باشدمیهای مذکور های سازمانسیاست خارجی نیز مرتبط با وظایف و رسالت

 .های اجتماعیسازی شبکهمهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی یمحتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه توسعه -88

 .المللی فضای مجازیحضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بین -86

 .ی کلی جمعیتهاسیاستها و ترتیبات الزم برای تحقق سازی و ایجاد زمینهفرهنگ  -45

 .آنان یسازندهو توجه ویژه به نقش  هاعرصه یتقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه -46

 .ایرانی -بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسالمیهویت -43

 .المللیهای رایج بینهای فرامرزی با زبانکمّی و کیفی رسانه یتوسعه -69

 .ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومیگیری حداکثری از روشبهره  -68

 .ی انقالب اسالمی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسالمیهاارزشتبیین  تالش شایسته برای -63

 .ی اقتصاد مقاومتیهاسیاستاصالح الگوی مصرف و  یدرباره سازیفرهنگ و ایرانی –ارائه و ترویج سبک زندگی اسالمی  -61

 .ی مهمهاطرحپیوست فرهنگی برای  یمهندسی فرهنگی کشور و تهیه یاجرای نقشه -19

حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگی و هنریِ مقوّم اخالق، فرهنگ و هویت  -19

 .ایرانی -اسالمی

و  ایرانی -منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسالمی حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به -11

 .مقابله با تهدیدات

 .کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، ساختارهای در ایرانی –های هویت اسالمی توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص -18

 2-3- توسعه ششم برنامهی اهداف کلی و راهبردها 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

 اسالمی ، معنویت و رشد فضایل اخالقیارتقاء فرهنگ  9
   ؛توسعه فرهنگ دینی -

 تقویت انس و تمسک آحاد جامعه به قرآن و عترت؛ -

 فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی  1
 ترویج و تبیین ابعاد، مولفه ها و عناصر فرهنگی اقتصاد مقاومتی؛  -

 پذیری؛گرایی، مسؤلیتارتقاء اخالق و فرهنگ کار، قانون -

 سازی، بالندگی، پویایی و اعتال و توانمندسازی فرهنگی؛  مقاوم 8

 هنری و رسانه ای؛ –بهبود نظام حکمروایی خوب در بخش فرهنگی  -

 ارتقاء ذائقه ها و سالیق فرهنگی و هنری اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان؛ -

 هنری دارای مجوز؛ایجاد امنیت الزم برای تولید و عرضه محصوالت و خدمات فرهنگی و  -

 ای و مرجعیت فرهنگی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه؛ارتقای منزلت و صالحیت حرفه -

4 
های امام صیانت از مبانی و ارزش های انقالب اسالمی، اندیشه

 و رهبری؛
 تبیین و ترویج گفتمان انقالب اسالمی، اندیشه های امام و رهبری؛ -

 شیوه های تبلیغی و ترویجی انقالب اسالمی، اندیشه  های امام و رهبری؛  ارتقاء کمی و کیفی -



 113 فرهنگ و هنر: سومفصل سی و  م: امور فرهنگ و هنر، ... /هشتبخش  / اجتماعی و... قسمت دوم: مبانی اقتصادی،

 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

 تحکیم هویت ملی و وفاق فرهنگی؛ 5

استفاده از ظرفیت هنرمندان برای توسعه تولیدات فرهنگی و هنری برای تقویت هویت و  -
 انسجام ملی؛ 

 اسالمی؛  –های هویت ایرانی اشاعه نمادها، نشان ها و مؤلفه -
های بین فرهنگی و چندفرهنگی بین استان ها و مناطق کشور با توجه به فعالیتتوسعه  -

 ظرفیت های قومی و مذهبی، زبانی، دینی؛ 

 گسترش مناسبات فرهنگی بین المللی 6
 المللیای و بینهای منطقهتوسعه روابط و حضور فعال و موثر جمهوری اسالمی ایران در سازمان -
 در مناسبات فرهنگی با کشورهای مختلف جهان؛بسط و گسترش و ایجاد تنوع  -

 تحکیم و پایدارسازی اقتصاد فرهنگ و هنر  1

 فرهنگ سازی و گفتمان سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی؛ -
 توسعه بازارهای فرهنگی در عرصه داخلی و جهانی؛ -
صیانت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار فرهنگی )مکتوب و دیجیتال( و فراهم  -

 های توسعه اجتماعی و اقتصادی آنان؛کردن زمینه
به کارگیری توان و تخصص بخشهای غیر دولتی در اداره و همچنین تولید محتوای  -

 فرهنگی، هنری و رسانه ای؛
 ای؛ های کارآفرین در حوزه فعالیت های فرهنگی، هنری و رسانهحمایت از ایجاد شرکت -

 
 اقدامات اجراییها، راهبردها و هدف -(3فرم شماره )

 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

9 

 ؛توسعه فرهنگ دینی -
تقویت انس و تمسک آحاد جامعه  -

 به قرآن و عترت؛
 

 ؛مذهبی جامعه -تامین نیازهای فرهنگی -
های فرهنگی و هنری کشور برای بکارگیری ظرفیت -

 ترویج فرهنگ و مدیریت جهادی؛
 فعالیتهای قرآنی؛ ارتقاء -

های مردم نهاد فرهنگی به منظور تشکلحمایت از  -
 ترویج و ارتقاء اخالق اسالمی و فرهنگ قرآنی

1 

ها و ترویج و تبیین ابعاد، مولفه -
 عناصر فرهنگی اقتصاد مقاومتی؛

ارتقاء اخالق و فرهنگ کار،  -
 پذیری؛گرایی، مسؤلیتقانون

 

های فرهنگی و هنری کشور برای بکارگیری ظرفیت -
 مدیریت جهادی؛ترویج فرهنگ و 

 ی؛ا رسانهدر نظام فرهنگی، هنری و  عدالت برقراری -
از فعاالن فرهنگی و هنری بویژه با  حمایتو  تشویق -

 رویکرد اقتصاد مقاومتی ؛

ترویج الگو و سبک زندگی ایرانی اسالمی، اصالح الگوی  -
 ؛مصرف

تولید محتوای متناسب با عناصر فرهنگی مقوم اقتصاد  -
 مقاومتی؛

های رسمی و غیررسمی مبانی و مفاهیم ارائه آموزش -
 اقتصاد مقاومتی ؛

اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای  -
 ؛خدمات برجسته در این زمینه

 های کاربردی در زمینه اقتصاد مقاومتی انجام پژوهش -
 

 
 
 
 

8 

بهبود نظام حکمروایی خوب در  -
 ای؛هنری و رسانه -بخش فرهنگی

فرهنگی و  ارتقاء ذائقه ها و سالیق -
هنری اقشار مختلف جامعه به ویژه 

 جوانان و نوجوانان؛
ایجاد امنیت الزم برای تولید و  -

عرضه محصوالت و خدمات 
 فرهنگی و هنری دارای مجوز؛

ای ارتقای منزلت و صالحیت حرفه -
و مرجعیت فرهنگی اصحاب 

 فرهنگ و هنر و رسانه؛

های فرهنگی و هنری کشور برای بکارگیری ظرفیت -
 ترویج فرهنگ و مدیریت جهادی؛

 بسترسازی بروز خالقیت های فرهنگی و هنری؛ -
 ی؛ا رسانهدر نظام فرهنگی، هنری و  عدالت برقراری -
 ی؛ا رسانهارتقای شفافیت در مدیریت فرهنگی، هنری و  -
 ؛ایرسانهفرهنگی، هنری و  محصوالت کیفی و کمی یارتقا -

 حمایت از تولید آثار فرهنگی؛ هنری فاخر؛ -
 حذف مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری؛ -
 تجلیل از نخبگان، پیشکسوتان و اصحاب فرهنگ و هنر؛ -
ارائه تسهیالت بانکی و خدمات اجتماعی به نخبگان،  -

 پیشکسوتان و اصحاب فرهنگ و هنر؛
کارگیری توان و تخصص بخشهای غیردولتی در اداره و به -

 ای؛فرهنگی، هنری و رسانههمچنین تولید محتوای 
تسهیل دسترسی و توزیع عادالنه امکانات و خدمات  -

 ای؛فرهنگی، هنری و رسانه
 و هنری، های فرهنگیایجاد پنجره واحد دریافت مجوز فعالیت -
اجرای قانون دسترسی آزاد و شفاف به اطالعات در  -

 ای؛عرصه فرهنگی، هنری و رسانه

 ایهنری و رسانههای صنفی فرهنگی، حمایت از تشکل -

4 

تبیین و ترویج گفتمان انقالب  -
 های امام و رهبری؛اسالمی، اندیشه

شیوه های  ارتقاء کمی و کیفی -
تبلیغی و ترویجی انقالب اسالمی، 

 اندیشه  های امام و رهبری؛

حمایت از نهادها و فعاالن آموزش و پژوهش و مروج  -
 مبانی انقالب اسالمی، اندیشه های امام و رهبری؛

حمایت از آثار و محصوالت فرهنگی و هنری مرتبط با  -
 مبانی انقالب اسالمی ،  اندیشه  های امام و رهبری؛

 رویکرد شناخت انقالب اسالمی،هایی با حمایت از پژوهش -
تجلیل از نویسندگان، هنرمندان و پژوهشگران مبانی  -

 های امام و رهبری؛انقالب اسالمی،  اندیشه
 های انقالب اسالمی؛بزرگداشت مناسبتبرگزاری مراسم  -
 بزرگداشت یاد و اندیشه های امام )ره(؛ -
 چاپ و انتشار آثار امام و مقام معظم رهبری؛ -
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شماره طبقه
 

ی
بند

 

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت
سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

ماهه شش

3133 

بینی پیش

3133 

بینی یشپ

برنامه 

3131 

 3131برآورد
عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

9991915999
 

برنامه تنظیم واجرای طرح های 
 آماری

 9،941136 1813  815 81،999 53،199 5،111 98،993 13 9 15 9 49 گزارش

 413151 1984 116 399 91،999 19،849 9،351 3،999 13 99 99 1 99 گزارش تحلیل و گزارش داده های آماری 

 6،999199 9551  591 91،999 95،519 9،518 5،993 1 99 99 9 99 قلم آماری گردآوری وتولید آمارهای ثبتی 

 4،999199 1984   3،999 19،849 9،351 9 1 99 99 9 9 طرح گردآوری و تولید داده های پیمایشی 

9991951999
 

 برنامه توسعه دولت الکترونیک
خدمت 
 الکترونیکی

95 9 19 9 11 41،391 1،961 31،899 999،999 8819  9141 911311 

 911311 99198 1961 8819 999،999 31،899 1،961 41،391 3 9 3 9 95 سامانه ارایه خدمات الکترونیکی 

9199995999
 

حمایت وراهبری فعالیت های  برنامه
 تبلیغ وترویج قرآن کریم

 19119 119  514 499،999 833،999 945،116 181،135 449 9 499 9 499 تشکل

 

حمایت ازتجلیل قرآن آموزان،نهج 
آموزان،صحیفه آموزان برتروخادمان 

 وفعاالن ملی قرآن

 1115 8195  9188 6،599 6،895 9،999 4،999 1،199 9 1،999 9 8،999 نفر

 
حمایت ازطرح تربیتی افزایش 

 حافظان قرآن کریم
 8164 8133   3،999 1،169 9،144 9 1،199 9 1،999 9 9 ساعت-نفر



 

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 
 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

ماهه شش

3133 

بینی پیش

3133 

بینی یشپ

برنامه 

3131 

 3131برآورد
عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

 

حمایت ازنهادهاوموسسات فرهنگی 
قرآن وعترت غیردولتی 

وخصوصی)درراستای توسعه فعالیت 
های قرآنی درفضای مجازی،تولیدات 

 فرهنگی وهنری فاخرقرآنی(

 96913 934  999 913،999 934،899 11،546 916،331 9،999 9 9،999 9 9،153 موسسه

 
سیاستگذاری،برنامه ریزی ونظارت 

 برفعالیت های قرآن وعترت
 1911 11  1199 99،999 1،199 9،555 9،999 999 9 999 9 599 مورد

 
صدورپروانه فعالیت موسسه فرهنگی 

 قرآن وعترت)ع(
 9111 94 88 1164 4،199 4،914 658 8،659 889 9 899 19 9،834 موسسه

 
کمک به برگزاری جشنواره های 

 قرآنی آیات
 9999 119  648 89،999 11،999 4،665 96،935 89 9 89 9 15 جشنواره

 
کمک به برگزاری دوره های آموزشی 

 تربیت مربی قرآن وعترت
 45415 435  11 19،999 91،499 8،999 91،899 44 9 49 9 459 نفر

 
کمک به برگزاری نمایشگاه بین 

 المللی قرآن کریم
 65،999 68959 36993 69453 65،999 68،959 36،993 69،453 9 9 9 9 9 نمایشگاه

 
کمک به برگزاری هفته های قرآن 

 وعترت استانی
 938311 9653 166 9984 51،999 59،499 95،896 91،495 89 9 89 19 91 استان

 

های ویژه تبلیغ حمایت از اجرای فعالیت 
و ترویج قرآن در مناطق آسیب پذیر، 
 محروم، روستائی، عشایری و مرزی

 9419 369   19،899 91،199 1،963 9 95 9 95 9 9 استان

9199911999
 

برنامه گسترش فعالیت های فرهنگی 
 درمساجد

 1311 89    319،999 934،999 9 13،699 9 16،999 9 9 کانون

 
راه اندازی حمایت از تقویت و 

 های مساجدکتابخانه
 9311 11    19،999 9 9 9،999 9 9،999 9 9 باب کتابخانه

 

های قرآنی و دینی و حمایت از فعالیت
های مساجد فرهنگی و هنری کانون

 )موجود و جدید(

 13 89 1193   399،999 934،999 9 13،699 49،999 16،999 16،999 9 کانون



 

شماره طبقه
 

ی
بند

 
 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

ماهه شش

3133 

بینی پیش

3133 

بینی یشپ

برنامه 

3131 

 3131برآورد
عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 
9198994999

 

افزایش ظرفیت صنعت چاپ برنامه 
 کشور

 14135 11  96 31،999 31،899 98،415 41،815 8،899 9 8،999 9 8،999 ظرفیت چاپ

 9131 9111 9191 9191 91،999 99،599 8،199 3،999 6،699 9 6،999 8،999 1،958 چاپخانه بازرسی از چاپخانه ها 

 
حمایت ازحضوربین المللی صنعت 

 چاپ
 986816 9455 161 1115 95،999 94،559 399 6،315 99 9 99 8 8 رویداد

 
حمایت ازمطالعات تخصصی درحوزه 

 صنعت چاپ
 63913 531  1999 95،999 99،649 399 4،999 11 9 19 9 1 نسخه

 
کمک به برگزاری جشنواره صنعت 
 چاپ ونمایشگاه های تخصصی

 11419 9151 431 345 99،999 83،399 3،615 14،599 84 9 89 93 11 رویداد

 613 9146  8199 89،999 5،319 9 6،999 4،499 9 4،999 9 1،999 مجوز اعطای مجوز برای اقالم چاپی 

9198991999
 

 93613 196  949 499،999 491،919 911،181 139،181 1،199 9 1،999 9 1،999 سرانه مطالعه برنامه توسعه نشروترویج کتابخوانی

 91911 988 91819 91899 49،999 49،999 96،999 11،115 889 9 899 48،938 11،891 هزارصفحه بررسی کتاب درسراسرکشور 

 
حمایت ازبرگزاری نمایشگاه 

 المللی کتاب تهرانبین
 18999 11959 43193 39999 18،999 11،959 43،193 39،999 9 9 9 9 9 نمایشگاه

 

حمایت ازترویج فرهنگ نقدکتاب 
آزاداندیشی وتوسعه کرسی های 

 بامحوریت کتاب

 93913 914 969 154 99،999 1،199 1،336 6،845 55 9 59 93 15 نشست

 
حمایت ازحضوربین المللی صنعت 

 نشروکتاب
 189111 1415 1349 9644 89،999 11،999 99،869 91،189 98 9 91 4 91 نمایشگاه

 

حمایت از مراکز ، موسسات، انجمن 
و  ها، کانون ها و مجامع ادبی

 فرهنگی

 9159 9853 9589 1361 85،999 88،159 95،893 18،693 13 9 15 99 8 موسسه

 
سیاستگذاری وبرنامه ریزی درحوزه 

 نشروکتاب
 95119 919 996 811 1،999 6،119 1،991 4،181 44 9 49 91 95 مورد



 

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 
 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

ماهه شش

3133 

بینی پیش

3133 

بینی یشپ

برنامه 

3131 

 3131برآورد
عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

 

صدورمجوزبرگزاری 
جشنواره،مسابقه،نمایشگاه فرهنگی 

 وسایرمواردمرتبط

 1911 11 99196 3141 99،999 1،199 1،336 1،119 999 9 999 134 368 رویداد

 9191 9119 99191 9191 19،999 91،919 5،169 91،189 994،599 9 15،999 515 991،681 تعداد پروانه صدور پروانه فعالیت نشر 

 
نظارت و تمدید پروانه فعالیت نشر 

 موسسات انتشاراتی
 119 1196 8169 1169 99،999 1،199 1،336 6،999 4،159 9 4،599 399 1،899 موسسه

 

کمک به برگزاری مراسم،جشنواره 
ها،نشست ها،هفته کتاب ومسابقات 

 کتاب وکتابخوانی

 48614 415 1811 553 16،999 15،969 84،185 38،611 119 9 199 95 959 مورد

 
حمایت از ترجمه و انتشار کتب 
 برگزیده سال در بازارهای جهانی

 945416 9551   96،999 95،519 9 9 99 9 99 9 9 کتابعنوان 

 
توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت 

 مناطق کمتر توسعه یافته
 43813 195 1119  95،999 13،959 99،969 9 89 9 89 4 9 استان

 
حمایت از ساماندهی انجمن های 

 ادبی و فرهنگی
 8614 81 911  3،999 1،169 1،169 9 119 9 199 45 9 انجمن

 91911 955 116  19،999 95،519 99،969 9 999 9 999 41 9 عنوان کتاب حمایت از تبلیغ و اطالع رسانی کتاب 

9198993999
 

برنامه حمایت ازتوسعه والگوسازی 
 مدولباس اسالمی ـ ایرانی

 19816 119  186 15999 11،159 91،649 59،585 38 9 15 9 19 طرح لباس

 

وهویت بخشی حمایت ازساماندهی 
به دست اندرکاران حوزه مدولباس 

 اسالمی ایرانی

 99619 946  831 1،999 3،189 9،151 9،963 66 9 69 9 8 طرح

 

حمایت ازطراحی،تولید،عرضه وترویج 
نمادهاوالگوهای مدولباس اسالمی 

 ایرانی

 81914 841  549 1،999 3،189 9،151 4،319 13 9 15 9 1 طرح

 
بین المللی  حمایت ازفعالیت های

 مدولباس اسالمی ایرانی
 11111 119  616 1،999 3،189 9،151 4،319 88 9 89 9 1 طرح

 

حمایت ازفعالیت های ساماندهی 
مدولباس درجهت گسترش عفاف 

 وحجاب

 81111 519 481 1546 85،999 49،199 98،818 83،911 33 9 39 89 95 مورد
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3131 

 
سیاستگذاری،برنامه ریزی ونظارت 

 های مدولباس برفعالیت
 11118 39  31 95،999 4،359 116 1،485 66 9 69 9 13 مورد

9198911999
 

های فرهنگی، برنامه حمایت از فعالیت
 هاهنری و دینی استان

 11614 816  155 651،999 159،549 919،131 591،811 1،199 9 1،999 9 1،999 فعالیت

 

حمایت ازخدمات پستی جهت سهولت 
 دسترسی مخاطبین

نشریات،مطبوعات،کتب 
 وسایرمحصوالت فرهنگی

 19119 116 11  49،999 49،149 988 81،999 913 9 939 5 9 مرسوله

 
حمایت ازمحصوالت فرهنگی،هنری 
 ودینی درروستاهاومناطق عشایری

عنوان 
 فعالیت

9 899 9،999 9 9،999 91،419 8،611 19،169 19،999  91 11 9311 

 

حمایت از فعالیت های 
فرهنگی،هنری و دینی مناطق کم 

 برخوردار

عنوان 
 فعالیت

95 15 19 9 19 85،999 19،518 54،149 51،999 1888 369 1141 1699 

 
کمک به فعالیت های فرهنگی 

 وهنری استان ها
 396415 99119 4915 99594 159،999 888،199 911،331 815،118 89 9 89 89 89 استان

 
کمک به موسسات غیردولتی 
 فرهنگی دینی استان ها

 89911 869 183 9531 919،999 916،819 99،191 11،955 835 9 859 59 53 موسسه

 

حمایت از برگزاری جشنواره ها و 
رویدادهای فرهنگی هنری قومی و 

 محلی در سراسر کشور

 9999 116 984  19،999 95،519 619 9 19 9 19 5 9 جشنواره

 
 حمایت از برگزاری جشنواره های

 خلیج فارس و کاسپین
 19999 91499 916  49،999 83،399 916 9 1 9 1 9 9 جشنواره

 

حمایت از فعالیت های فرهنگی 
هنری کارگروه زیارت )شهرهای 

 مشهد، قم و شیراز(

 64511 9915   19،999 88،159 999 9 89 9 89 9 9 استان

 

-حمایت ازبرگزاری جشنواره فرهنگی
گسترش و هنری امام رضا )ع( و 

 ترویج زیارت و فرهنگ رضوی

 986816 9418 419  19،999 35،869 15،151 9 66 9 69 69 9 فعالیت
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9198918999

 

برنامه حمایت وبزرگداشت شخصیت 
 های فرهنگی ودینی

 489311 4865  1955 15،999 31،899 19،999 48،999 11 9 19 9 19 شخصیت

 893913 8815 1159 1961 19،999 61،199 93،999 81،999 11 9 19 3 93 رویداد کمک به انجمن آثارومفاخرفرهنگی 

 
حمایت از علما،بزرگان،نویسندگان و 

 اندیشمندان علوم انسانی
 9311 91 1199 4999 19،999 91،499 1،999 4،999 9،999 9 9،999 9،999 9 نفر

 

 علمی، فعالیتهای انجام به کمک
 و علمی بنیاد پژوهشی و فرهنگی

 سینا بوعلی فرهنگی
 59919    5،999 9 9 9 99 9 9 9 9 مورد

9198915999
 

 45914 415  495 416،599 415،899 955،113 495،899 9،999 9 9،999 9 9،999 تعدادتولید برنامه حمایت وصیانت ازموسیقی ملی

 898 833   99،999 99،649 9،341 9 88 9 89 9 9 اثر ایجادآرشیوملی موسیقی ایران 

 

بررسی وصدورمجوزپروانه تأسیس 
وفعالیت مراکزموسیقی ومؤسسات 

 مرتبط

 95513 966 14 61 91،999 99،649 9،341 1،399 11 9 19 15 916 مرکز

 
حمایت ازبرگزاری جشنواره های 

 موسیقی
 111111 1415 191 99999 59،999 43،599 3،154 44،999 11 9 19 1 4 جشنواره

 
واجرای برنامه حمایت ازتولید،ساخت 

 های موسیقی صحنه ای
 111911 1461 9195 95199 965،999 969،959 64،398 951،999 11 9 65 83 99 برنامه

 
حمایت ازحفظ واشاعه موسیقی نواحی 

 وآئینی ایران
 81118 841 181 596 93،999 91،469 8،418 96،999 55 9 59 95 89 اثر

 
سیاستگذاری،برنامه ریزی ونظارت 
 برفعالیت های حوزه موسیقی

 4515 41 93 85 5،999 4،359 119 9،199 999 9 999 48 54 مورد

 4155 4135 1148 9148 9،599 9،455 189 139 889 9 899 15 1،894 مجوز صدورمجوزانتشارآثارموسیقی 

 
صدورمجوزهای مرتبط بااجرای 

 موسیقی
 9155 9153 9165 9161 6،999 5،319 114 4،189 99،999 9 99،999 9،489 1،148 مجوز

 83911 864 115 191 59،999 48،659 95،184 85،399 989 9 919 53 965 عنوان اجرا کمک به بنیادفرهنگی هنری رودکی 
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کمک به شرکت درجشنواره های 
 موسیقی درداخل وخارج ازکشور

 939131 914 14 9836 91،999 99،649 9،341 1،199 66 9 69 15 1 رویداد

 

کمک به موسسات،مراکز،انجمن 
ها،کانون هاوتشکل های صنفی 

 موسیقی

-تشکل
 موسسه

85 11 59 9 55 3،399 1،541 96،995 91،999 159 996 819 89119 

 
حمایت از ارکسترهای ملی و 

 سمفونیک
 111111 1415 1519 8559 915،999 919،159 46،169 999،939 55 9 59 93 89 اجرا

 
و موزه  کمک به  خانه موسیقی

 موسیقی
 111111 1984 8415 9664 15،999 19،849 6،119 3،819 99 9 99 1 5 مورد

9198911999
 

برنامه حمایت وگسترش هنرهای 
 تجسمی

 849،499 911،438 131،619 9،659 9 9،599 9 9،599 نمایشگاه

 
846،999 911  111 

 
 

19111 

 
حمایت ازآموزش،ترویج وحفظ ارزش 

 ایران اسالمیهاوآثاربومی وقومی 
 985119 9455  84999 83،999 86،815 99،311 84،999 13 9 15 9 9 دوره

 

حمایت ازموسسات،انجمن 
ها،مراکزوتشکل های صنفی هنرهای 

 تجسمی

-موسسه
 تشکل

91 19 89 9 88 91،999 4،941 94،439 94،999 9999 911 438 41411 

 
سیاستگذاری،برنامه ریزی ونظارت 

 تجسمیبرفعالیت های 
 1111 11 18 994 99،999 99،649 8،465 1،399 449 9 499 943 36 مورد

 

صدورمجوزبرگزاری جشنواره ها، 
نمایشگاه ها، دوره هاو کارگاه های 

 آموزشی هنرهای تجسمی

 88818 833 511 54 1،999 9،149 511 9،499 6 9 5 9 16 مجوز

 6916 81  88 1،999 119 131 199 88 9 89 9 11 مجوز صدورمجوزتأسیس نگارخانه 

 
صدورمجوزنصب مجسمه ویادمان 

 وعالیم ونشانه ها
 6916 961  391 1،999 4،359 9،444 4،199 88 9 89 9 6 مجوز

 
صدورمجوزورودوخروج آثارهنرهای 

 تجسمی
 93913 946   1،999 9،455 488 9 99 9 99 9 9 مجوز

 

کمک به برگزاری نمایشگاه های 
 ها،جشنواره شرکت در و خارج ازکشور
های همایش و سمینارها مجامع،

 المللیبین

 919119 1981 99995 81661 995،999 999،359 89،896 13،999 55 9 59 8 8 رویداد
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 96611 151   99،999 95،519 4،619 9 66 9 69 9 9 اثر کمک به تقویت آرشیوهای هنربومی 

 

کمک وحمایت ازبرگزاری نمایشگاه 
های هنرهای تجسمی هاوهمایش 

 داخل کشور

 191911 1189 8898 6491 995،999 999،559 51،681 991،999 55 9 59 93 91 رویداد

 1،111111 1691  1181 89،999 16،919 1،116 91،619 99 9 99 9 6 رویداد اجرای فعالیت های موزه هنرهای معاصر 

 9،868164 9853   95،999 98،539 4،941 9 99 9 99 9 9 اثر مرمت آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر 

9198913999
 

برنامه حمایت وگسترش هنرهای 
 نمایشی

 99315 911  11 131،999 169،849 118،439 595،119 6،699 9 6،999 9 5،599 تعدادتولید

 
 و هاحمایت ازبرگزاری جشنواره

 های مربوط به حوزة نمایشهمایش
 19119 119 9983 9949 999،999 11،999 81،461 19،459 999 9 999 83 31 رویداد

 

اجرای  سازی ونمونه حمایت ازتولید،
های نمایش های تئاتر،برنامه
ای،سنتی وآئینی وتوزیع صحنه

 وعرضه درشبکه نمایش خانگی

 39311 311 688 458 459،999 483،899 981،888 848،599 559 9 599 119 151 عنوان

 
ونظارت  سیاستگذاری،برنامه ریزی

 برفعالیت های نمایشی
 9816 95 4199 1181 93،999 91،469 9،191 4،519 9،819 9 9،199 439 9،141 مورد

 311 6111 1141 9111 1،999 6،119 146 8،519 9،999 9 9،999 899 9،119 مجوز صدورمجوزاجرای انواع آثارنمایشی 

 35118 191 148 9398 15،999 11،159 15،116 59،159 33 9 39 85 13 عنوان اجرا کمک به بنیادفرهنگی هنری رودکی 

 

کمک به شرکت درجشنواره 
ها،مجامع،سمینارهاوهمایش های بین 

 المللی

 99816 919 13 811 99،999 1،199 9،966 1،549 33 9 39 83 91 گروه

 

 مراکز، کمک به موسسات،
 کانون ها ها،انجمن

 تشکل های صنفی نمایشی و

-موسسه
 تشکل

41 81 69 9 66 4،189 99،998 31،459 35،999 991 844 9814 913111 

 
کمک به فعالیت های تئاتر موزه 

 عروسکی
 95999 94559 9511  95،999 94،559 9،511 9 9 9 9 9 9 موزه

 
حمایت از خانه تئاتر و  راه اندازی 

 موزه تئاتر
 99999 99619 9918  19،999 19،849 1،846 9 1 9 1 1 9 موسسه/موزه
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9198989999

 

 493193 446  961 18،999 11،899 1،999 1،111 55 9 59 9 43 طرح برنامه ساماندهی امورجوانان

 

شناسایی وحمایت ازتولیدات عرصه 
 خصوص در فرهنگ وهنر

 مسایل جوانان

 868164 833   3،999 1،169 616 9 11 9 19 9 9 مورد

 

کمک به تولیدوارایه محتوای فرهنگی 
درفضای مجازی به منظورتقویت 

 هویت ملی جوانان

 195133 591  961 91،999 1،169 616 1،111 91 9 95 9 43 محتوا

 
حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری 

 جوانان

عنوان 
 فعالیت

9 9 19 9 11 9 693 6،119 8،999   849 986186 

9198981999
 

برنامه راهبری ارتقای فرهنگ 
 عمومی

 4،115145 4359  9113 199،999 914،999 81،194 61،181 44 9 49 9 85 طرح

 
حمایت ازآثارهنری وفرهنگی مروج 

 سبک زندگی ایرانی اسالمی
 131133 891  8859 83،999 86،369 1،159 96،143 981 9 919 9 5 اثر

 
حمایت ازاجرای مصوبات شورای 

 فرهنگ عمومی
 9،454155 9551 9938 6148 39،999 11،699 19،663 41،199 55 9 59 19 1 مصوبه

 

حمایت از ترویج فرهنگ اقتصاد 
مقاومتی در رویدادهای فرهنگی و 

 هنری

 591191 548  413 13،999 11،969 9،688 5،119 55 9 59 9 94 رویداد

 
حمایت از فرهنگ سازی و گفتمان 

 سازی اقتصاد مقاومتی
 1،599199 1415   5،999 4،359 119 9 1 9 1 9 9 مورد

 

کمک به بنیاد رودکی بابت حمایت از 
تولید و اجرای  آثار هنری مرتبط با 

 هویت و انسجام ملی

 9966611 99118 9114  85،999 81،139 5،138 9 8 9 8 8 9 اثر

 
انجام اقدامات الزم جهت اعطای 

 نشان اقتصادمقاومتی
 454155 435   5،999 4،359 119 9 99 9 99 9 9 اقدام
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برگزاری جشنواره کاالهای فرهنگی و 
 هنری مروج الگوی ایرانی اسالمی

 5999 4359   99،999 1،199 131 9 1 9 1 9 9 جشنواره

9198949999
 

برنامه حمایت ازمالکیت فکری 
 آثارهنری

 111118 969  46 84،999 81،999 5،958 1،999 119 9 199 9 199 اثر

 
حمایت ازآموزش های تخصصی حق 

 مؤلف
 1،888188 1199   94،999 94،999 659 9 6 9 5 9 9 ساعت-نفر

 
حمایت ازمطالعات و پایان نامه های 
 تخصصی درزمینه مالکیت فکری

 686186 833   4،999 8،339 918 9 99 9 99 9 9 مورد

 
سیاست گذاری،برنامه ریزی ونظارت 

 برفعالیت های مالکیت فکری
 1،966161 116   5،999 8،339 918 9 6 9 5 9 9 مورد

 

شرکت درکمیته دائم کپی رایت 
وحقوق مرتبط سازمان جهانی مالکیت 

 فکری

 388188 531   4،999 1،199 151 9 6 9 5 9 9 نشست

 
کمک به برگزاری همایش حقوق 

 مالکیت ادبی وهنری
 8،888188 1168 8394 8981 1،999 6،119 8،394 1،999 8 9 8 9 8 همایش

9198946999
 

بهبود فضای کسب وکار  حمایت از
 فرهنگی و هنری

درصد 
 پیشرفت

9 9 9 9 999 9 9 9 11،599    11،599 

 
 حمایت از ایجاد و توسعه
 انجمن های صنفی

تعداد تشکل 
 های صنفی

9 9 9 9 59 9 9 9 5،999    99919 

 

 بابت هنر اعتباری ازصندوق حمایت
 فرهنگی های وکار کسب توسعه
 فرهنگی گذرهای جمله از وهنری

 هنری و

تعداد فرصت 
 شغلی

9 9 9 9 99 9 9 9 99،999    999919 

 
حمایت از استارتاپ های فرهنگی 

 هنری ورسانه ای
 8818    5،999 9 9 9 959 9 9 9 9 واحد
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3131 

 

 بابت هنر اعتباری ازصندوق حمایت
 و فرهنگ اقتصاد رونق رویکرد توسعه
 محصوالت( آنالین) برخط بازار

 هنری و فرهنگی

 9519    1،599 9 9 9 599 9 9 9 9 پروژه

9195995999
 

 49815 816  8161 485،999 833،999 995،539 869،915 9،913 9 139 9 13،999 نامشخص برنامه حمایت وارتقای مطبوعات

 
 و انتشار قانون واجرای پیگیری

 اطالعات به آزاد دسترسی
 968614 9146 9115 8159 93،999 91،469 8،119 96،159 99 9 99 1 5 عنوان

 
 های روزنامه انتشار ازتداوم حمایت
 مرزی وبرون خاص مخاطب دارای

 666611 3433  99914 69،999 61،199 98،539 19،119 1 9 3 9 1 عنوان

 
حمایت از ترویج سبک زندگی ایرانی 

 اسالمی در مطبوعات کشور
 45415 458 111 511 95،999 98،539 1،195 99،389 88 9 89 99 19 رسانه

 
سیاستگذاری،برنامه ریزی ونظارت 

 برفعالیت های مطبوعاتی
 5119 68 44 9915 98،999 91،699 1،519 99،389 119 9 199 51 99 مورد

 
صدورمجوز های مرتبط بانشریات 

 داخلی وخارجی
 911 9113 9138 9194 99،999 99،619 1،989 1،359 6،699 9 6،999 9،969 1،599 مجوز

 
صدورمجوزتأسیس خبرگزاری 

 غیردولتی ومواردمرتبط
 11111 914  8191 8،999 9،149 839 13 99 9 99 9 15 مجوز

 99111 65 1191 9184 1،999 119 915 51 91 9 95 31 919 هزارآگهی صدورمجوزچاپ آگهی 

 8918 91 8131 9113 5،999 1،199 539 599 965 9 959 959 499 کارت صدورکارت خبرنگاری داخلی 

 
کمک به برگزاری جشنواره ونمایشگاه 

 المللی مطبوعاتبین
 993،999 998119 88161 999599 993،999 998،119 88،161 999،599 9 9 9 9 9 نمایشگاه

 

 کمک به برگزاری وشرکت در
های مطبوعاتی نمایشگاه و هاجشنواره

 های کشوراستان در

 83416 499 5885 9648 55،999 58،859 99،619 41،899 948 9 989 1 89 رویداد

 941916 1139 99119 5158 15،999 49،199 99،119 84،519 91 9 95 9 6 خبرگزاری کمک به خبرگزاری های غیردولتی 

 

 مراکز، کمک به موسسات،
تشکل های  ها،کانون هاوانجمن

 صنفی مطبوعاتی

-موسسه
 تشکل

998 91 999 9 999 54،159 14،161 69،999 65،999 511 9411 699 51911 

 6115    59،999 9 9 9 399 9 9 9 9 تعداد نشریه حمایت از نشریات الکترونیکی 
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حمایت از اعزام هیأت های رسانه ای 

 داخلی به خارج از کشور
 94119    5،999 9 9 9 84 9 9 9 9 نفر

9195996999
 

برنامه ساماندهی وتوسعه رسانه 
 دیجیتالهاوفعالیت های فرهنگی 

 1419 991  6193 491،999 599،189 911،549 894،999 5،599 9 5،999 9 59،999 عنوان

 
بررسی ونظارت بربسته های نرم 
 افزاری ورسانه های دیجیتال کشور

 911 9183 9156 9135 45،999 43،959 9،331 88،954 83،599 9 85،999 8،499 91،161 مورد

 

پایش،نظارت وممیزی محتوای 
پیامکی ونرم افزارهای رسانه ای 

 همراه وهوشمند

 99619 998 41 19 1،999 6،119 114 5،191 66 9 69 6 135 هزارمحتوا

 
حمایت ازآموزش های تخصصی  
 بنیاد ملی بازی های رایانه ای

 1911 913 965 49 99،999 91،315 8،893 4،181 999 9 999 19 919 دوره

 

حمایت ازارایه دهندگان خدمات 
محتوایی پیامک های انبوه وارزش 

 افزوده ورسانه های پیام ده

 6311 18 86 49 6،999 5،319 159 4،181 33 9 39 1 919 هزارمحتوا

 
حمایت ازایجادشناسه الکترونیکی 

 محتوای دیجیتال)شامد(
 9119 9153 9119 9199 5،999 1،199 9،519 1،151 5،599 9 5،999 1،199 613،438 شناسه

 

 رایانه های بازی ملی بنیاد از حمایت
 فرهنگ مروج های بازی  بابت ای

 اسالمی ایرانی

 111811 4351 9581 889 59،999 945،199 11،138 49،969 88 9 89 95 919 عنوان

 
حمایت ازبرگزاری نمایشگاه های 
 استانی رسانه های دیجیتال

 993913 9169 546 9391 16،999 15،119 9،919 19،198 11 9 19 1 91 رویداد

 
حمایت ازپایگاه های اطالع رسانی 

 اینترنتی
 19119 11 16  99،999 1،199 9،941 9 999 9 999 95 9 پایگاه

 

حمایت ازتشکل هاوموسسات برای 
توسعه،تولیدوانتشارمحتوای مروج 
فرهنگ ایرانی واسالمی درفضای 

 دیجیتال

-موسسه
 تشکل

6 95 89 9 88 41،815 84،931 61،115 55،999 3119 1111 1166 966611 

 
حمایت ازمطالعات تخصصی 

 های دیجیتالرسانه
 11118 148 995 888 5،999 4،359 199 1،999 11 9 19 1 6 طرح
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حمایت ازنشردیجیتال نشریات 

 تخصصی
 11419 818 995  5،999 4،359 199 9 91 9 95 1 9 نشریه

 

 رایانه های بازی ملی بنیاد از حمایت
 بازی بندی رتبه بر نظارت بابت ای

 ای رایانه های

 15116 393 9988 686 15،999 14،159 95،411 91،189 88 9 89 95 89 مورد

 

سیاستگذاری،برنامه ریزی ونظارت 
برفعالیت های تخصصی رسانه های 

 دیجیتال

 1111 68 3134 61 5،999 91،655 963 1،151 119 9 199 91 43 مورد

 
پایگاه های صدور گواهی ثبت 

 اینترنتی ایرانی
 613 6196 1161 4161 8،999 1،415 995 91،999 449 9 499 81 4،999 پایگاه

 
صدورمجوزتأسیس مؤسسه فرهنگی 

 دیجیتال وسایرمواردمرتبط
 5145 4135 1191 9111 8،999 1،415 995 9،199 559 9 599 43 1،499 مؤسسه

 913 9119 9154 9186 4،999 1،415 995 9،119 1،199 9 1،999 915 5،169 افزارنرم  صدورمجوزثبت،نشروتکثیرنرم افزار 

 
نظارت برفعالیت های واحدهای 
 فرهنگی دیجیتال درسراسرکشور

 119 1119 4189 9115 19،999 91،499 349 96،999 1،199 9 1،999 915 19،835 مرکز-واحد

 

 رایانه های بازی ملی بنیاد از حمایت
 فرهنگی برمحتوای نظارت بابت ای

 ای رایانه های بازی

 95919 961 194 4 88،999 88،399 18،941 14،661 119 9 199 998 6،649 محتوا

 

کمک به برگزاری نمایشگاه وجشنواره 
بین المللی ساالنه رسانه های 

 دیجیتال

 88599 81415 94861 14599 61،999 64،119 94،861 41،999 1 9 1 9 1 رویداد

 
شرکت درنمایشگاه کمک به 

 هاورویدادهای مرتبط داخلی وخارجی
 86816 833 313 191 3،999 1،169 3،111 8،146 11 9 19 99 93 رویداد

 

 رایانه های بازی ملی بنیاد از حمایت
 در شرکت و برگزاری بابت ای

 مرتبط های جشنواره و نمایشگاهها
 خارجی و داخلی

-نمایشگاه
 جشنواره

9 9 9 9 11 9 9 9 95،999    63913 

9195993999
 

 4418 48  96 13،999 61،855 3،389 16،915 9،169 9 9،699 9 9،699 کانون فعال برنامه هدایت تبلیغات واطالع رسانی
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اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری 

 الفاظ بیگانه
 615 5154 9161 5113 5،999 8،339 955 1،159 119 9 199 188 469 لفظ بیگانه

 
ازمطالعات تخصصی تبلیغات حمایت 

 واطالع رسانی
 11419 818 199 5 5،999 4،359 199 9،159 91 9 95 9 149 مورد

 
سیاستگذاری،برنامه ریزی ونظارت بر 
 فعالیت های تبلیغات و اطالع رسانی

 9119 93 4 419 8،999 1،199 919 1،459 916 9 969 13 5 مورد

 93913 946 19 9191 1،999 9،455 69 95 99 9 99 8 159 کانون صدورمجوزتأسیس کانون ها 

 95811 919 6189 9191 4،999 1،199 916 1،999 16 9 14 19 11،199 طرح صدورمجوزطرح های تبلیغاتی 

 
صدورمجوزهای قانونی حوزه تبلیغات 

 و اطالع رسانی
 8164 1119 9186 913 1،999 9،455 69 649 559 9 599 966 5 مجوز

 

برآگهی های تبلیغاتی  نظارت قانونی
وشبکه های ماهواره ای واطالع 

 رسانی

 96999 95519 619 115 81،999 89،949 9،149 9،459 1 9 1 1 1 ستاد

 

کمک به برگزاری همایش 
ها،گردهمایی ها،جشنواره 
 هاونمایشگاه های تبلیغات

 46418 594 6549 8939 98،999 91،699 6،549 1،149 13 9 15 9 8 رویداد

 

به صنوف، اتحادیه ها،  کمک
موسسات و کانون های تبلیغاتی و 

 اطالع رسانی

-موسسه
 تشکل

3 9 399 9 339 6،499 889 3،145 1،999 399  99 9911 

 
 وتلویزیون رادیو اتحادیه به کمک

 اسالمی های
 8999    8،999    9     مورد

9193999999
 

 برنامه پژوهش های کاربردی
پروژه 

 عملیاتی شده
499 9 499 9 449 51،613 99،966 11،549 31،999 981  911 936186 

 
حمایت ازپژوهش های کاربردی 
 درزمینه اقتصادفرهنگ وهنر

 1،999199 435   11،999 4،359 619 9 99 9 99 9 9 طرح

 

حمایت ازپژوهش های کاربردی 
درزمینه های دینی،فرهنگی،هنری 

 ورسانه ای

 998164 9361  6535 5،999 14،619 99،415 51،613 44 9 49 9 3 پروژه
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برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی 
 وحرفه ای

 1118 13  91 69،999 55،119 99،985 88،549 1،199 9 1،999 9 1،999 هنرآموز

 
ارتقای کیفی آموزش هنردرهنرستان 

 های هنری
 998614 9198 159 381 59،999 43،599 99،999 88،549 44 9 49 49 49 هنرستان

 
کمک به اداره هنرستان های مناطق 

 محروم وکم برخوردار
 69514 511 1161  3،999 6،119 85 9 98 9 98 98 9 هنرستان

 
کمک به تولید ونمایش آثار  
 هنرجویان هنرستان های هنری

 5919    1،999 9 9 9 49 9 9 9 9 هنرستان

9391995999
 

برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه 
 و مهارتی ای

 919119 49  88 41،999 49،149 99،615 81،564 119 9 9،999 9 9،999 مهارت آموز

 
توسعه وگسترش آموزش های 
 دینی،فرهنگی،هنری ورسانه ای

 919119 194  1919 41،999 49،149 99،615 81،564 119 9 199 9 95 دوره

919199399

برنامه حمایت ازاموررفاهی واجتماعی  9
 نویسندگان،هنرمندان وروزنامه نگاران

 1618 11  91 191،999 153،499 131،999 111،153 85،999 9 85،999 9 65،999 مشمول

 

کمک به صندوق اعتباری هنر بابت  
بیمه تکمیلی نویسندگان،هنرمندان 
،روزنامه نگاران و هنرمندان هنرهای 

 سنتی

 619 3113 1191 8139 939،999 933،599 45،699 38،599 89،999 9 19،999 11،999 11،999 نفر

 

کمک به صندوق اعتباری هنر بابت 
طرح بیمه تامین اجتماعی 

هنرمندان و روزنامه  نویسندگان،
 نگاران

 9514 98183 1181 94 589،999 463،919 196،599 815،696 81،999 9 85،999 11،999 11،999 نفر

 

کمک به صندوق اعتباری هنر بابت 
 مستمری معمرین و ازکارافتادگان

)نویسندگان،هنرمندان ،روزنامه نگاران 
 و هنرمندان هنرهای سنتی(

 9818   19 49،999 9 9 118،165 8،999 9 9 9 1،435 نفر
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کمک به موسسه هنرمندان 

 پیشکسوت
 98113 14 91 41 35،999 31،459 1،999 15،599 649 9 315 519 519 نفر

 919 35   9،999 35،499 9 9 99،999 9 9،999 9 9 نفر فعاالن قرآنیکمک به بیمه  

 
حمایت از شناسایی و ثبت مشاغل و 

 صنوف فرهنگی و هنری
 1599 94559   95،999 11،999 9 9 1 9 1 9 9 ثبت

 

کمک به صندوق اعتباری هنر برای 
ارائه تسهیالت قرض الحسنه )وام( 
بابت فعالیتهای خالق فرهنگی و 

به نویسندگان،هنرمندان هنری 
 وروزنامه نگاران

 39919    19،999 9 9 9 15 9 9 9 9 نفر

 

کمک به صندوق اعتباری هنر بابت  
طرح تکریم پیشکسوتان )نویسندگان، 
هنرمندان، روزنامه نگاران و هنرمندان 

 هنرهای سنتی(

 1619 16191 1118 91115 43،999 994،169 11،199 59،311 599 9 4،999 1،366 1،366 نفر

  6،699،999 6،639،115 9،319،181 4،991،115 جمع

 باشد.اعتبارات فوق، بدون احتساب اعتبارات متفرقه می توضیحات:

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 994999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت فرهنگ و اشاد اسالمی

 994911شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  بصری- سمعی و سینمایی امور سازمانعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 
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9991951999
 

 برنامه توسعه دولت الکترونیک
خدمت 
 الکترونیکی

1،999 9،659 5،999 5،999 5،999 5،656 5،951 95،519 96،999 938 191 199 119 

 

ارایه خدمات الکترونیکی به 
منظورتسهیل صدورمجوزبه اشخاص 

بهبودفضای حقیقی وحقوقی درراستای 
 کسب وکاردرحوزه سینما

 54،199 58،159 53،499 81،436 99،999 99،619 8،599 1،689 19 19 19 6 1 خدمت

 

طراحی 1توسعه و بروزرسانی بانکهای 
اطالعاتی هوشمند و  سامانه های 

  الکترونیکی برای ذینفعان
 حوزه سینمایی

 61،499 141،499 964،999 891،499 5،999 4،359 9،641 8،915 3 3 1 9 9 سامانه

9198998999
 

برنامه ارتقای دانش وفنآوری های 
 نوین صنعت سینمای کشور

 668918 698،115 659،911 549،661 589،599 438،969 961،118 488،495 39 39 39 16 39 رتبه کشور

 
بررسی،نظارت وصدورمجوزمراکزفنی 

 وآموزشگاه های سینمایی
 95919 94،459 95،135 941 8،999 1،199 1،999 141 19 19 19 98 899 مجوز

 
حمایت ازارتقای وبه روزرسانی دانش 

 سینماگران درزمینه تخصصی
 91919 91،819 99،189 99،119 41،999 48،659 96،999 85،699 859 859 859 988 899 هنرآموز

 

حمایت از بروز رسانی، توسعه و 
بکارگیری محصوالت با فنآوری نوین 

)جلوه های بصری  C.G.Iاز قبیل 
 ای( درساخت و عرضه انواع فیلمرایانه

تعداد 
 محصول

59 99 39 39 39 13،939 91،918 949،659 949،999 916،169 919،389 915،198 916115 

 
حمایت ازطرح های دانش بنیان 

 وکارآفرینان درحوزه سینما
 119919 99،613 99،131 91،899 3،199 1،199 8،199 1،449 8 8 19 84 69 طرح

 

کمک به برگزاری دوره های آموزش 
فیلم سازی ازطریق دفاترانجمن 
سینمای جوانان در سراسر کشور و 

 تربیت فیلمسازان جوان

 15919 19،636 93،163 91،194 59،999 53،199 19،999 43،699 199 199 139 996 119 نفر



 

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 
 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

سنجه  
 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
3133 

عملکرد 
ماهه شش

3133 

بینی پیش 
3133 

بینی پیش
برنامه 
3131 

برآورد
3131 

عملکرد 
3133 

عملکرد 
ماهه شش

3133 

پیش بینی 
3133 

 برآورد
3131 

 عملکرد
3133 

عملکرد 
شش ماهه 

3133 

پیش بینی 
3133 

 برآورد
3131 

 
حمایت از ارتقاء و بروزرسانی مراکز 

 استودیویی سینماییپشتیبانی فنی و 
 983919 689،499 541،199  98،399 91،699 5،599 9 99 99 1 9 9 استودیو

 

حمایت از ارتقاء و بروزرسانی و توسعه 
سالن های سینمایی و بهبود وضعیت 

 نمایش فیلم

 953511 3،431،499 3،111،199 918،859 111،999 961،159 19،999 141،381 949 949 1 9 949 سالن سینما

 
کمک به اجرای طرح سینما کوچک در 

 مناطق غیر برخوردار
 16111 9،916،188 9،411،199  59،999 85،319 95،999 9 65 959 8 9 9 سالن

9198994999
 

 9،451،359 519،385 9،896،869 999 999 999 81 51 نامشخص برنامه حمایت وگسترش سینمای ملی

 
9،131،118 1،119،169 9،491،561 9،451،159 9131111 

 
حمایت از بازاریابی، اکران و عرضه 
 فیلم های سینمایی درمنطقه وجهان

 38818 39،188 38،188 13،545 15،999 14،159 5،999 91،111 89 89 89 6 19 عنوان فیلم

 
بررسی،نظارت وصدورمجوزفعالیت 

 های تخصصی حوزه سینما
 8919 1،399 1،393 9،839 95،999 94،559 94،899 1،498 599 599 599 419 599 مجوز

 
حمایت از اطالع رسانی ،تبلیغ ، تکثیر 

 و عرضه انواع فیلم
 4313 4،159 4،399 98،681 81،999 83،399 99،999 81،998 399 399 399 114 188 عنوان فیلم

 
حمایت ازاکران هم زمان انواع فیلم به 
 منظوررونق صنعت سینمایی کشور

 93511 91،194 93،659 91،419 98،999 91،699 8،999 3،399 19 19 19 96 19 عنوان

 
حمایت ازبرگزاری جشنواره بین المللی 

 فیلم فجر
 11599 6،131،199 1،111،199 1،141،199 945،999 985،399 89،999 945،999 1 1 1 9 1 جشنواره

 
حمایت ازبرگزاری سایر جشنواره های 

 فیلم داخلی
 913919 914،969 913،419 911،891 81،999 89،949 93،999 11،999 15 15 15 94 91 جشنواره

 
حمایت ازبرگزاری سایرجشنواره های 

 بین المللی فیلم
 8599 491،899 541،199 813،188 85،999 49،149 99،999 11،559 99 99 99 1 1 جشنواره

 

حمایت ازپروژه سینما سیار به 
منظوراکران انواع فیلم با اولویت 

 مناطق فاقدسالن نمایش

 99919 1،699 1،611 93،531 99،999 1،199 8،599 14،999 999 999 999 86 911 پرده سینما

 

حمایت ازتولیدفیلم های 
فاخروارزشمندتولیدشده بافناوری های 

 پیشرفته روز

 8599919 8،635،199 4،911،959 8،451،699 859،999 863،699 38،535 845،119 99 99 99 1 99 عنوان

 
حمایت ازتولیدفیلم های مشترك 

 بادیگرکشورها
 559919 588،499 566،561 119،199 55،999 58،859 91،999 41،519 99 99 99 8 6 عنوان فیلم



 

شماره طبقه
 

ی
بند

 
 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

سنجه  
 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
3133 

عملکرد 
ماهه شش

3133 

بینی پیش 
3133 

بینی پیش
برنامه 
3131 

برآورد
3131 

عملکرد 
3133 

عملکرد 
ماهه شش

3133 

پیش بینی 
3133 

 برآورد
3131 

 عملکرد
3133 

عملکرد 
شش ماهه 

3133 

پیش بینی 
3133 

 برآورد
3131 

 

حمایت از گسترش ارتباطات و 
مبادالت بین المللی و حضور فرهنگی 

و تجاری انواع فیلم 
 هاومجامع بین المللیدرجشنواره

 15919 19،168 19،184 43،398 15،999 18،119 98،999 18،348 899 899 859 51 959 عنوان فیلم

 

حمایت ازسینمای هنروتجربه برای 
 اکران انوع فیلم های دارای 

 مخاطب خاص

 19418 11،999 11،891 89،991 95،999 94،559 99،999 99،899 19 19 59 84 88 عنوان فیلم

 
حمایت ازنگارش فیلم 

 نامه،تولیدوساخت انواع فیلم
 88115 81،989 88،693 89،696 119،999 151،959 959،999 181،316 399 399 399 445 153 عنوان فیلم

 

صیانت از آثار سینمایی وسمعی 
وبصری به منظور جلوگیری از تکثیر 
 غیر مجاز محصوالت سمعی وبصری

 5519 91،915 5،968 4،199 6،699 94،559 9،999 6،999 919 919 919 91 919 شمارگان

 

حمایت از خریدحق رایت و آماده 
سازی انواع فیلم برای عرضه در 
سینماها ، شبکه نمایش خانگی و 

 هاجشنواره

 14919 19،149 19،681 14،499 91،999 99،619 99،999 41،159 59 59 59 46 59 عنوان فیلم

 

حفظ،نگهداری و مرمت آثار سینمایی و 
خرید حقوق فیلم)ایرانی و کمک به 

خارجی(برای غنی سازی آرشیو 
 فیلمخانه ملی ایران

 99418 98،151 1،111 1،114 49،999 43،599 84،999 3،988 859 859 859 881 999 عنوان فیلم

 

ها، کمک به موسسات، مراکز، انجمن
 ها و تشکل های صنفیکانون

 سینمایی و موزه سینما

 85513 961،198 958،341 13،146 58،818 148،419 39،959 146،618 959 959 959 51 891 موسسه

 
کمک به ارتقاء، تولید آثار سینمایی و 

 تصویری ویژه فضای مجازی
 89919 11،999 13،119  89،999 11،999 96،999 9 999 999 999 55 9 اثر

 
حمایت از اجرای طرح توسعه سینمای 

 کودك و نوجوان
 169919 83،199 83،491  81،999 83،399 99،499 9 95 95 999 11 9 فیلم

 

های سینمایی حمایت از فعالیت
ها)از طریق ادارات کل فرهنگ و استان

 ارشاد اسالمی استانها(

 35114    89،999 9 9 9 85 9 9 9 9 فعالیت

9198919999
 

برنامه حمایت از توسعه صنعت 
 انیمیشن ایران

 949919 946،819 38،185  949،999 946،419 55،999 9 999 999 999 66 9 نامشخص
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ی
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3133 
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3133 

عملکرد 
ماهه شش

3133 
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3133 
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3131 
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3133 
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3133 

پیش بینی 
3133 

 برآورد
3131 

 
حمایت از نگارش فیلم نامه، تولید و 

 ساخت انواع فیلم انیمیشن
 493115 539،199 9،499،899  39،159 53،199 13،193 9 19 19 99 1 9 عنوان فیلم

 
حمایت از اطالع رسانی، تبلیغ و 
 بازاریابی انواع فیلم انیمیشن

 89519 11،999 11،599  6،999 5،319 1،911 9 19 19 19 1 9 عنوان فیلم

 

حمایت از توزیع ، عرضه و اکران 
 های انیمیشن در بازارهایفیلم

 داخلی و خارجی

 33111 39،188 31،419  999،619 1،199 5،139 9 91 91 91 1 9 عنوان فیلم

 
حمایت از تولید فیلم انیمیشن مشترك 

 با دیگرکشورها
 4159 161،199 161،599  91،999 91،499 1،616 9 4 4 1 9 9 عنوان فیلم

 

حمایت از حضور و عرضه فرهنگی و 
تجاری فیلم های انیمیشن در مجامع ، 

 جشنواره ها و بازار خارجی

 14919 43،499 41،451  91،999 14،159 5،153 9 59 59 59 94 9 عنوان فیلم

 
حمایت از برگزاری جشنواره انیمیشن 

 ایران
 166611 96،961 91،919  3،999 4،359 9،111 9 8 8 89 99 9 تعداد اثر

 
حمایت از ایجاد و بروز رسانی  

 استودیوهای انیمیشن
 41619 9،191،499 855،199  1،439 14،159 8،569 9 5 5 1 9 9 استودیو

9193999999
 

 برنامه پژوهش های کاربردی

پروژه 
عملیاتی 
 شده

969 66 199 199 199 11،569 1،561 11،999 18،511 94،999 94،813 94،459 99116 

 
 تألیفات و ها،نامهحمایت ازپایان

 های مرتبط باحوزه سینماترجمه
 1119 91،899 11،188 39،959 9،149 9،149 619 9،615 19 19 99 8 1 عنوان

 
 های کاربردی درپژوهش حمایت از

 ارتقای صنعت سینما و راستای بهبود

عنوان 
 پژوهش

93 99 49 49 49 1،485 8،851 99،649 5،999 51،891 89،818 11،999 91519 

 

 و هاحمایت از برگزاری همایش
 سمینارهای علمی و تخصصی

 حوزه سینما

 94515 94،459 94،199 91،499 1،199 1،199 9،986 1،599 19 19 19 1 19 رویداد

 

کمک به تامین منابع مطالعاتی 
دانش واطالعاتی به منظورروزآمدسازی 

 سینماگران

 1113 3،111 3،145 96،339 99،181 99،619 8،111 1،999 919 919 919 41 58 عنوان

 
کمک به اجرای نظرسنجی های 
 تخصصی مرتبط با حوزه سینما

 91419 91،899 91،915  9،149 9،149 619 9 99 99 99 4 9 طرح

  1،999،999 1،984،999 151،359 9،161،119 جمع

 



 

 998699شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  فرهنگی انقالب شورایعالی دبیرخانهعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 998699شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  فرهنگی انقالب شورایعالی دبیرخانهعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 
شماره 

طبقه
 

ی
بند

 

 فعالیتعنوان برنامه اجرایی/ 
سنجه  
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3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

9198988999
 

 برنامه سیاستگذاری درامورزنان
 وتحکیم خانواده

 81،881 91999 91999 91999 91،999 9 9 99،319 81 9 9 9 9 پیشنهاد

 
راهبری وساماندهی فعالیت های فرهنگی 

 اجتماعی زنان
 81،881 91999 91999 91999 91،999 9 9 99،319 81 9 9 9 9 سند

9193999999
 

 برنامه پژوهش های کاربردی
پروژه 

 عملیاتی شده
9 9 9 9 15 5،911 9 9 8،999 91999 91999 91999 99،199 

 
های کاربردی مرتبط با انجام پژوهش

 امورزنان وتحکیم خانواده
 99،199 91999 91999 91999 8،999 9 9 5،911 15 9 9 9 9 پروژه

9193991999
 

 91119 15،833 16،914 14،995 19،949 991،115 81،339 39،313 419 539 419 945 884 سند برنامه تدوین ضوابط ومقررات فرهنگی

 
تدوین اسنادونظارت براجرای نقشه جامع 

 علمی کشور
 915 94،916 95،616 98،994 19،999 11،169 1،399 94،399 969 199 969 59 991 سند

 
تدوین ضوابط تاسیس موسسات فرهنگی 

 ونظارت برآنها
 868 49،911 49،143 49،918 53،999 65،331 19،414 45،913 969 199 969 59 991 سند

 
تدوین ضوابط ومقررات دانشگاه هاوموسسات 

 آموزشی
 39 19،665 19،319 93،145 91،949 89،941 1،656 19،159 959 939 959 46 999 سند

9394991999
 

 16 48،559 41،456 59،883 15،511 914،699 58،915 949،149 9،999 581 499 915 114 تولیدعلم برنامه پژوهش های راهبردی



 

 

شماره 
طبقه
 

ی
بند

 
 فعالیتعنوان برنامه اجرایی/ 

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 
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 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 
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3133 
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3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

 939 84،319 84،391 41،116 93،999 84،119 99،315 13،149 999 915 999 89 61 ماه-نفر تدوین سیاست هاوراهبردهای آموزشی 

 891 44،111 44،931 69،956 11،999 89،413 1،141 11،519 19 915 19 11 45 ماه-نفر سیاست هاوراهبردهای علم وفنآوریتدوین  

 954 46،166 45،191 51،911 85،511 993،151 81،613 34،639 189 131 189 11 961 ماه-نفر تدوین سیاست هاوراهبردهای فرهنگی 

9394993999
 

 انسانی واجتماعیبرنامه توسعه علوم 

رتبه 
رشدتولیدات 

 علمی

89 6 49 59 69 11،199 4،499 11،999 91،999 13،338 18،188 11،659 199 

 
 بازنگری وتدوین سرفصل دروس

 علوم انسانی

سرفصل 
 درسی

14 5 89 83 89 93،546 1،199 91،499 3،999 13،391 64،561 64،561 161 

 499 16،199 11،188 911،461 4،999 1،199 9،419 99،654 99 91 99 1 6 مورد تدوین محتوای کتب آموزشی علوم انسانی 

9394999999
 

 برنامه مدیریت وراهبری علم وفنآوری

رتبه 
رشدتولیدات 
علمی 
 وفنآوری

511 161 319 9،933 35 956،646 44،959 941،995 991،81 16،869 96،116 96،184 9،168 

 954 19،661 19،614 89،316 39،999 991،111 88،411 994،699 519 659 519 969 819 ماه-نفر راهبری امورعلم وفناوری 

 13 1،645 1،631 93،385 11،881 84،996 99،511 41،986 859 483 859 993 111 ماه-نفر راهبری امورفرهنگی 

  899،999 465،699 981،516 418،594 جمع

 

  



 

 999999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  جمهوریعنوان دستگاه اجرایی اصلی: نهاد ریاست 

 999914شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  خانواده و زنان امور معاونتعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 
شماره طبقه
 

ی
بند

 

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت
سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
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3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

9991915999
 

 199 999  11/68 19،999 83،399 91،618 15،563 999 9 833 9 499 گزارش برنامه تنظیم واجرای طرح های آماری

 499 999/833 113/11 599/811 99،999 91،499 3،346 91،134 59 9 833 833 499 گزارش تحلیل داده های آماری وارایه گزارش 

 499 999/833 113/11 599/811 99،999 91،499 3،341 91،134 59 9 833 833 499 قلم گردآوری داده های آماری 

9198991999
 

 199 489/19 459/19 56 45،999 41،589 91،411 59،116 59 159 159 159 196 طرح برنامه راهبری وحمایت ازتحکیم خانواده

 

اجرای طرح های حمایت و نظارت بر 
ارتقای وضعیت بهداشت جسمی و روانی و 

 وضعیت اجتماعی و فرهنگی
 اعضای خانواده

 411 661/855 151/91 699/814 95،999 99،619 4،861 1،365 49 819 856 856 815 طرح

 
مراسم  و هانمایشگاه و هابرگزاری نشست
 ملی خانواده روز

 919 999/914 515/14 199/961 91،999 99،649 4،153 96،119 999 198 914 914 963 همایش

 
 حمایت ازبرنامه های آموزشی

 وطرح های فرهنگی
 499 999/914 981/58 699/146 93،999 15،119 99،891 14،669 69 198 914 914 141 طرح

9198996999
 

ها و برنامه ارزیابی تحقق سیاستها، برنامه
 طرحهای مرتبط با وضعیت زنان و خانواده

 139 138/41 138/41 9 81،999 61،939 1،661 9 59 9،149 9،141 9،141 9 طرح

 

پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد  
 های اجرایی ها، دستگاهوزارتخانه
 نهادهای فعال و

 199 933/69 589/1 888/116 99،999 98،539 511 9 69 9 116 116 9 گزارش
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عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

بینی پیش

برنامه 

3131 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

 
های حوزه تدوین، احصاء و سنجش شاخص

 های آنو خانواده و ارائه گزارشزنان 
 199 69 411/1 9 19،999 49،149 9،631 9 69 9 611 611 9 گزارش

 
 انجام فعالیتهای دبیرخانه ای ستادملی

 زن وخانواده
 39 431/11 189/5 9 3،999 1،169 493 9 999 9 13 13 9 جلسه

9198991999
 

برنامه ارتقای توانمندی هاومشارکت های 
 اجتماعی زنان

میزان 
 مشارکت

99 991،915 99 99 4،999 81،166 4،186 48،659 16،999 393/8831 945/9 939/8163 1 

 913 888/393 15/19 811/999 3،999 1،199 9،915 1،389 399 91 91 91 13 نفر ارتقای مهارت های شغلی زنان 

 1999 9 9 9 1،999 9،149 9 9 9 9،149 9،149 9،149 9،595 مراسم برگزاری مراسم روززن 

 
 تشویق زنان ایثارگر،

 هنرمند،محقق،نویسنده،کارآفرین ونخبه
 19 951/59 199/5 49 9،999 119 11 399 999 91 91 91 19 نفر

 
 حمایت ازبانک های اطالعاتی درحوزه

 زنان وخانواده 
 899 99 911/9 8 8،999 4،359 543 9،455 99 435 435 435 435 سامانه

 149 169/11 919/91 116/11 91،999 16،919 8،914 11،939 919 161 161 161 111 تشکل ازتعاونی هاوتشکل های بانوانحمایت  

9193999999
 

 برنامه پژوهش های کاربردی

پروژه 
عملیاتی 
 شده

198 188 188 181 59 6،913 539 99،649 91،999 981/89 431/1 911/59 149 

 
درخصوص تحقیق،مطالعه،مشاوره وترجمه 

 مسائل زنان
 199 9 131/1 161/81 91،999 99،649 539 6،913 69 9 914 914 935 طرح

  332،333 231333 33133 323221 جمع

 

 

  



 

 994913شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمانعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 994913شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمانعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 
شماره طبقه
 

ی
بند

 

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت
سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

بینی پیش

برنامه 

3131 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

9199991999
 

های دینی برنامه توسعه همکاری
 المللیبین

تبادل 
هیئت 
 دینی

19 91 15 9 15 199،499 914،119 151،149 163،559 99919 99499 99819 99141 

 

اعزام بلندمدت وکوتاه مدت استادان 
غیرایرانی به کشورهای  ومبلغان ایرانی و

 جهانمختلف 

 11 66 61 65 58،599 48،131 49،199 41،119 559 599 669 699 669 نفر

 

برگزاری وحمایت از برگزاری مراسم و 
مناسبت های مذهبی وفعالیت های 

 کشور قرآنی درخارج از

 599 893 891 181 994،159 53،581 11،331 48،999 115 119 919 14 939 رویداد

 
گفتگوهای برگزاری و مشارکت در انجام 

 بین ادیان

گفتگوی 
 دینی

11 83 11 11 19 81،183 95،191 83،193 45،599 859 499 499 659 

 

کمک به ایجاد وحمایت ازمدارس 
های علمیه، عصری، حوزه

ها، دارالقرآن ها و مراکز و مساجد،حسینیه
موسسات تبلیغی دینی ج.ا.ایران در 

 کشورهای دیگر

 691 9911 9958 333 54،399 993،991 46،989 38،458 35 11 11 49 14 مورد

9198995999
 

برنامه توسعه مناسبات فرهنگی 
 المللیبین

موافقتنامه 
اجرایی 
 شده

19 11 14 9 14 394،991 844،161 141،351 
 
154،931 99689 99315 91149 9111 

 

ایجادوحمایت ازنمایندگی های رسمی 
وشعب مراکزفرهنگی ج.ا.ایران 

 دیگردرکشورهای 

 519 14894 1599 95533 413،811 119،641 994،999 931،959 69 31 91 91 91 نمایندگی



 

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت
سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

بینی پیش

برنامه 

3131 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

 

پی گیری جهت انعقاد و اجرای مفاد 
های ها و اسناد همکاریموافقتنامه

ای، فرهنگی و هنری، علمی، رسانه
 آموزشی و تبلیغی دینی با 

 کشورهای دیگر

 1115 8563 9115 1891 814،399 889،399 911،199 191،659 999 988 18 65 19 سند

 
های علمی، فرهنگی، هنری، تبادل هیئت

 تبلیغی و دینی با سایر کشورها
 914 9169 9136 1619 199،119 891،495 999،166 491،491 945 945 968 59 951 هیات

9198996999
 

ها، ظرفیت ها و برنامه توسعه زیرساخت
همسودرخارج های فرهنگی بومی فعالیت

 از کشور

 9418 93111 1819 91119 919،433 114،159 31،358 911،199 91 9 91 91 99 نامشخص

 

حمایت ازایجادوتوسعه 
موسسات،نهادها،تشکل های 

مشترك،انجمن های دوستی وانجمن 
های علمی آموزشی بومی درزمینه ایران 

 شناسی واسالم شناسی

-تشکل
 موسسه

993 59 911 993 999 996،119 48،811 999،119 65،699 199 359 314 619 

 

حمایت ازبرگزاری فعالیت های 
علمی،آموزشی،فرهنگی وهنری بومی 

 همسودرکشورهای دیگر

 39 85 81 13 96،149 5،933 9،131 8،138 199 149 946 61 949 فعالیت

 

حمایت ازترجمه،تالیف وانتشارنشریات 
وکتب درزمینه ایران شناسی،اسالم 
شناسی وشیعه شناسی ازطریق 

مراکز،اشخاص وموسسات انتشاراتی 
 درخارج ازکشور

 31 55 55 89 91،159 6،949 1،499 8،965 945 181 991 44 996 عنوان

 

شناسایی وحمایت ازمبلغان،استادان 
ونویسندگان ایران شناس واسالم شناس 

 بومی همسو

 91 51 56 13 19،569 1،133 8،311 4،639 9،915 1،311 918 63 965 نفر



 

شماره طبقه
 

ی
بند

 

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت
سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

بینی پیش

برنامه 

3131 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

 

کمک به ایجاد، توسعه و حمایت از 
های ایران،کرسی ها و کتابخانه ها، اتاق

رشته تحصیلی در زمینه  ایران شناسی و 
ها و اسالم شناسی در دانشگاه

 مراکزعلمی، تحقیقاتی وآموزشی در 
 سایر کشورها

-کرسی
 اتاق

948 56 945 969 945 1،359 8،199 99،994 95،499 61 19 61 996 

 
بسترسازی و ترویج زبان و ادبیات فارسی 

 در خارج از کشور
 595 811 115   89،899 88،159 98،119 9 69 9 35 45 9 نمایندگی

 

ای همسو در های رسانهحمایت از فعالیت
کشورهای مختلف جهان در راستای 

 معرفی ایران و اسالم

 54 159 143   99،483 43،399 91،911 9 915 9 915 11 9 برنامه

9198985999
 

برنامه معرفی دستاوردهای انقالب 
 اسالمی ایران درخارج ازکشور

 14149 95393 94615 94466 469،539 899،844 991،499 196،131 91 9 91 3 95 دستاورد

 
اعزام شخصیت هاوگروه های 

 علمی،فرهنگی وهنری به خارج ازکشور
 11 49 83 89 49،999 11،645 99،396 19،351 519 419 611 134 615 نفر

 

ایجادوحمایت ازپایگاه های اینترنتی 
وشبکه های اجتماعی علمی 

آموزشی،رسانه ای،تبلیغ دینی،فرهنگی 
 وهنری برای مخاطبین خارج ازکشور

 116 991 996 993 85،999 11،549 3،399 19،111 955 989 931 16 936 پایگاه

 

افزایی  برگزاری دوره های آموزشی دانش
زمینه  )در ومهارت افزایی درداخل کشور

 شناسی ایران شناسی،اسالم
 شناسی(شیعه و

 189 159 181 491 1،899 1،115 1،344 91،464 99 3 11 91 89 ورهد

 
برگزاری مناسبت های ملی ج.ا.ایران 

 درکشورهای دیگر
 191 995 998 999 64،119 84،889 98،491 13،619 899 891 111 991 135 رویداد

 

برگزاری وحمایت ازبرگزاری اردوهاودوره 
های آموزش دینی،فرهنگی وهنری 

 درخارج ازکشور

 918 11 999 38 88،999 93،531 1،165 94،331 919 919 931 18 911 دوره

 

برگزاری وحمایت ازبرگزاری جشنواره 
ها،نمایشگاه هاوهفته های فرهنگی 

 درداخل وخارج ازکشور

 841 198 191 199 19،999 45،136 91،115 41،164 149 444 196 36 194 مورد



 

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت
سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

بینی پیش

برنامه 

3131 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

 

برگزاری وحمایت ازبرگزاری 
ها،کنفرانس هاونشست های همایش

 علمی،فرهنگی ودینی

-نشست
 همایش

185 999 145 111 145 14،333 91،989 89،113 59،999 996 991 916 194 

 

ترجمه ونشرآثارفاخرومرجع معتبرفارسی 
واسالم شناسی به درزمینه ایران شناسی 

 زبان های دیگر

 159 963 961 955 89،999 19،136 3،596 93،154 919 911 989 59 911 عنوان

 

برگزاری مسابقات والمپیادهای 
علمی،ادبی،فرهنگی ودینی درزمینه ایران 

 شناسی درکشورهای دیگر

-مسابقه
 جایزه

916 11 911 11 989 91،611 8،111 1،199 95،999 65 58 54 996 

 

کمک به تولید،دوبله،زیرنویس وپخش 
محصوالت رسانه ای ج.ا.ایران 

 درکشورهای دیگر

 116 956 954 919 89،599 15،119 1،353 93،669 985 991 961 64 955 عنوان

 
برگزاری مراسم اعطای جایزه جهانی امام 

 خمینی )ره(
 541 461 464   89،199 11،136 99،666 9 55 9 51 18 9 رویداد

 

های فرهنگی و تبلیغی برای اجرای برنامه
تقویت هویت دینی و ملی ایرانیان مقیم 

 خارج از کشور

 916 31 33   85،999 11،199 99،493 9 199 9 889 989 9 رویداد

9193999999
 

 برنامه پژوهش های کاربردی

پروژه 
عملیاتی 
 شده

39 59 991 9 991 136،513 919،999 891،396 845،199 8531 1411 1643 1159 

 

اعطا یا کمک به اعطای بورس تحصیلی 
وفرصت مطالعاتی درزمینه های مختلف 
به ویژه اسالم شناسی،شیعه شناسی 

 وایران شناسی

 116 166 164 154 49،999 49،113 96،996 84،115 985 916 955 69 985 نفر

 

پژوهش درزمینه روابط فرهنگی بین 
 ج.ا.ایران وکشورهای دیگروشناخت
 محیط فرهنگی کشورهای دیگر

 159 9811 9831 9869 119،999 159،115 13،415 183،933 895 898 939 19 915 عنوان

 

حمایت ازپایان نامه ها،تحقیقات،تألیفات 
وترجمه هابه ویژه درزمینه اسالم 

شناسی،شیعه شناسی وایران شناسی  
 درسایرکشورها

 891 39 11 16 95،999 96،698 6،419 94،195 59 59 191 34 933 عنوان

  1،199،999 1،981،999 116،148 9،641،999 جمع

 



 

 994913شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمیعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 994819شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: بنیاد سعدی

 
شماره طبقه
 

ی
بند

 

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت
سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

بینی پیش

برنامه 

3131 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

9198944999
 

برنامه گسترش زبان فارسی درخارج 
 ازکشور

 58 41 45 9 15،159 14،919 88،999 66،959 1،999 1،999 1،999 189 9 زبان آموز

 
برگزاری آموزش مجازی زبان وادبیات 

 فارسی
 5 45 85 9 159 11،514 3،184 98،419 9،999 9،999 599 159 9 زبان آموز

 
برگزاری دوره های آموزشی،دانش افزایی 

 وتخصصی زبان وادبیات فارسی
 59 83 81 9 94،999 51،489 93،311 46،154 9،599 9،599 9،599 439 9 زبان آموز

 

حمایت ازمراکزآموزشی 
ومطالعاتی،اتاقهای ایران،کتابخانه 
ها،نهادها،انجمن های مرتبط بازبان 

 فارسیوادبیات 

 3699 4633 5481 9 39،999 94،965 5،481 5،316 8 8 8 9 9 واحد

9193999999
 

 برنامه پژوهش های کاربردی

پروژه 
عملیاتی 
 شده

9 4 1 99 99 19،164 1،999 14،159 19،159 9 1159 8464 8986 

 

اعطای فرصت های مطالعاتی به 
پژوهشگران خارجی درزمینه زبان 

 وادبیات فارسی

فرصت 
 مطالعاتی

9 4 59 19 19 4،418 9،315 4،359 8،999 9 461 11 199 

 
حمایت ازپژوهش های مرتبط بازبان 

 وادبیات فارسی
 15 618 461 9 159 4،359 9،315 91،393 99 99 1 4 9 پروژه

 9599 119 9898 9 93،999 94،559 5،159 4،418 1 1 95 4 9 اثر  

  991،999 993،849 41،999 31،395 جمع

 

 



 

 

 999999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  ایران اسالمی جمهوری ملی کتابخانه و اسناد سازمانعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 999999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  ایران اسالمی جمهوری ملی کتابخانه و اسناد سازمانعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 
شماره 

طبقه
 

ی
بند

 

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت
سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

بینی پیش

برنامه 

3131 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

بینی پیش 

3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

9198999999
 

برنامه شناسایی،گردآوری،ساماندهی،حفاظت 
 اشاعه اسنادملی و

 311 5169199   899،131 163،195 196،131 813،831 48،559  45   پرونده

 814 5135   49،919 91،335 99،139 19،119 95،999  8،499   نفر رسانی درزمینه اسنادتاریخی وملیاطالع  

 999615 833199   91،898 83،399 93،589 84،515 15  999   دوره برگزاری دوره های آموزشی درزمینه اسناد 

 
جمع آوری،تهیه وآماده سازی وارزشیابی 

 هاووزارتخانه هااسنادومدارك سازمان 
 919 9168   46،859 19،849 16،919 55،848 511،999  84،999   هزارسند

 
عضویت درمجامع داخلی وبین المللی 

 درزمینه اسنادی
 165615 91499199   91،898 83،399 93،589 84،519 1  1   مجمع

 
 آماده سازی اسناد فهرست نویسی و

 تاریخی وملی
 9193 31115   993،951 13،149 41،861 33،139 9،399،999  9،999   سند

 
 نگهداری،مرمت وبازسازی اسناد

 ومدارك آسیب دیده
 911 5131   44،396 84،119 91،135 86،916 59،999  6،999   سند

 
 انجام فعالیت های مربوط به 

 یادمان روسای جمهور
 5114 8339199   18،916 95،519 9 9 4  4   نفر

9198991999
 

برنامه شناسایی،گردآوری،ساماندهی،حفاظت 
 واشاعه آثارمکتوب خطی وغیرخطی ملی

 1161 4619118   814،113 863،133 111،184 433،165 935،999  11   اثر

 
  اطالع رسانی درزمینه کتب خطی،

 چاپی وغیرچاپی
 9191 8139   59،841 86،939 95،555 84،659 559،999  1،599   نفر

 
 دوره های آموزشی درزمینهبرگزاری 

 کتاب وکتابداری
 86111 819199   16،961 13،391 99،155 15،185 19  19   دوره

 
 برگزاری همایش هاونمایشگاه ها

 ونشست های تخصصی
 18111 398143   69،311 43،191 91،619 48،499 999  69   رویداد



 

شماره 
طبقه
 

ی
بند

 
 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

بینی پیش

برنامه 

3131 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

بینی پیش 

3133 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

 
 ساماندهی حفاظت ونگهداری منابع

 دیداری وشنیداری 
 119 1116   95،111 19،111 3،145 91،199 1،199  1،199   اثر

 
عضویت درمجامع داخلی وبین المللی 

 درزمینه کتابداری
 131415 95351159   91،141 89،191 91،145 13،599 1  1   مجمع

 9133 169113   989،841 991،699 44،115 13،699 933،999  419   عنوان فهرست نویسی وآماده سازی کتب 

 
فهرست نویسی وآماده سازی کتب خطی 

 وچاپ سنگی وسایرمنابع
 8415 9115   85،541 85،994 94،889 89،559 9،899  13،999   عنوان

 
 نگهداری،مرمت وبازسازی کتب و

 منابع خطی وچاپی
 911 83191   81،413 49،194 93،465 85،569 16،999  9،999   جلد

 
های  هماهنگی ویکپارچه سازی کتابخانه

 بزرگ کشور
 1151 9551199   95،111 95،519 6،885 98،199 1  99   باب

9198943999
 

برنامه دیجیتال سازی و ارتقاء خدمات 
 دیجیتالی

 9111    915،581 189،369 9 9 95،999  9   محتوا-اثر

 
 دیجتال سازی اسناد و مدارك 

 تاریخی و ملی
 4419 91118   63،365 991،699 9 9 1،899  5،599   هزارسند

 8115 93165   996،614 919،159 9 9 4،999  6،599   جلد دیجیتال سازی کتب و منابع خطی و چاپی 

9193999999
 

 برنامه پژوهش های کاربردی

پروژه 
عملیاتی 
 شده

  45  15 11،441 8،639 999،141 13،199   1165141 9815144 

 51118 459159   95،649 19،118 9،515 1،199 85  45   پروژه پژوهش درزمینه اسنادی وتاریخی 

 43313 481111   99،189 94،458 9،935 6،619 89  88   پروژه پژوهش درزمینه تاری  شفاهی 

 
انجام پژوهش درزمینه کتابداری واطالع 

 رسانی
 59918 94151199   91،559 94،151 9،919 6،511 59  9   پروژه

 
زمینه اسناد تاریخی، ملی و انتشار کتب در 

 علوم کتابداری
 81919 411199   89،139 51،161 9 9 999  914   عنوان

  9،159،999 119،999   جمع

 .است نشده درج فوق جدول در ها،فعالیت و هابرنامه به مربوط درآمد اختصاصی ردیف اعتبارات و بوده ایهزینه اعتبارات به مربوط شده درج اعتبارات توضیحات:



 

 

 995399شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  کشور عمومی های کتابخانه نهادعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 995399شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  کشور عمومی های کتابخانه نهادعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 

شماره 

 طبقه

 بندی

 اجرایی/ فعالیتعنوان برنامه 
سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

بینی پیش

برنامه 

3131 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

 3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

9198993999
 

 برنامه توسعه وترویج کتابخوانی
سرانه 
 مطالعه

  16  16   59،399 86،999   663141 14119 

 
های مربوط بررسی، تدوین و اجرای طرح
 مطالعهبه ترویج و ارتقای فرهنگ 

 81199 81199199   81،199 81،199   9  9   طرح

 
برداری از ساماندهی و بهره

 های مطالعهایستگاه
 99 1181   8،899 8،999   889  889   ایستگاه

 

تامین کتب مورد نیاز برای کتابخانه 
های روستایی مناطق محروم و کمتر 

 توسعه یافته

 911 9159   9 95،999   99،199  99،999   جلد

9198984999
 

 برنامه گسترش وبهسازی
 های عمومیکتابخانه

 41411 481199   9،635،999 9،514،199   8،559  8،411   کتابخانه

 
اداره ونگهداری کتابخانه های 
 موجوددربخش شهری وروستایی

 69113 569191   9،559،999 9،836،115   1،559  1،411   باب

 9115 15199   59 15   89  9   پروژه انجام مطالعات مرتبط 

 

های جامع بروزرسانی و مدیریت طرح
ها افزار مدیریت کتابخانهتوسعه نرم

سازی نظام آماری )سامان( و پیاده
 هاکتابخانه

 9196 9194   959 999   1،559  1،411   باب

 
بروزرسانی فهرستگان و ارزیابی 

 های عمومیکتابخانه
 9196 9194   959 999   1،559  1،411   باب

 
حمایت وهدایت انجمن های مردم 

 نهادوخیرین
 49 49199   9،999 9،999   61  15   نفر



 

شماره 

 طبقه

 بندی

 اجرایی/ فعالیتعنوان برنامه 
سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

بینی پیش

برنامه 

3131 

 برآورد

3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

 3131 

عملکرد 

3133 

عملکرد 

شش ماهه 

3133 

پیش بینی 

3133 

 برآورد

3131 

 
خرید و وجین و جایگزینی کتب و 

 نشریات و منابع دیجیتال

هزار 
 نسخه

  49  8،559   985،999 989،999   8815199 4311 

 
کمک وحمایت ازکتابخانه های عمومی 

 غیردولتی
 919 9199   9،999 9،999   9،999  9،999   باب

 
اندازی حمایت از طراحی و راه

 های مجازی و دیجیتالکتابخانه
 9999    9،999 9   9  9   طرح

 9161    9،849 9   4،999  9   جلد تهیه منابع مطالعاتی ویژه نابینایان 

 
رسانی و تبلیغات مرتبط با کتاب اطالع

 خوانیو کتاب 
 9919    899 9   89  9   عنوان

  3،323،333    جمع

 باشد.می نیز متفرقه اعتبارات شامل فوق، توضیحات: اعتبارات

 

 

  



 

 

 134999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون سهامی شرکتعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 134999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون سهامی شرکتعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 

شماره 
 طبقه

 بندی

عنوان برنامه اجرایی/ 
 فعالیت

سنجه  
 عملکرد

 لیون ریال(می -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
3133 

عملکرد 
ماهه شش

3133 

پیش بینی 
3133 

بینی پیش
برنامه 
3131 

برآورد
3131 

عملکرد 
3133 

عملکرد 
شش ماهه 

3133 

پیش بینی 
3133 

 برآورد
3131 

عملکرد 
3133 

عملکرد 
ماهه شش

3133 

پیش بینی 
3133 

 برآورد
3131 

9198991999
 

برنامه توسعه،تامین 
وتولیدآثارمتناسب تربیتی 
وپرورشی کودکان 

 ونوجوانان

 9118 9194 8181 9196 816،999 839،589 54،819 899،169 9،643،999 1،154،199 1،118،519 96،859 1،991،841 اثر

 

تجدیدتولیدوسایل سرگرم 
برای کودکان کننده 

 ونوجوانان

محصول 
تجدید 
 تولید

9 9 49،999 19،999 19،999 9 9 99،911 1،999   9113 9185 

 
تجدیدچاپ کتاب های 
 کودکان ونوجوانان

کتاب 
تجدیدچاپ 

 شده

9،431،558 99،999 9،648،999 9،599،999 9،999،999 946،614 9،999 951،819 958،999 9199 9199 9199 9191 

 
آثار و محتوا برای تولید 

 پرتال کودك
 999 945155 959199 949159 39،999 35،314 51،599 19،198 399 199 519 859 641 محتوا-اثر

 

تولید وسایل سرگرم 
کننده برای کودکان 

 ونوجوانان

محصول 
 تولید اول

89،999 9 49،999 13،999 19،999 99،599 9 91،199 99،999 9183  9181 9155 

 
کتاب های چاپ اول 

 کودکان ونوجوانان

کتاب چاپ 
 اول

416،941 6،999 9،999،999 196،999 699،999 61،188 119 999،856 915،999 9198 9191 9199 9115 

9198989999
 

برنامه رشدوپرورش 
 فکری کودکان ونوجوانان

-کودك
 نوجوان

835،141 184،913 115،161 191،199 619،195 113،483 649،639 9،199،431 9،848،399 1149 1114 9166 119 

 

انجام فعالیت های ادبی 
مراکزفرهنگی وهنری 
کانون برای کودکان 

 ونوجوانان

-کودك
 نوجوان

83،519 89،999 15،999 31،999 65،399 19،963 48،599 996،499 915،919 1184 9145 9118 1115 

 

انجام فعالیت های 
فرهنگی مراکزفرهنگی 
وهنری کانون برای 
 کودکان ونوجوانان

-کودك
 نوجوان

154،181 941،699 449،999 859،999 115،999 549،359 841،911 554،349 513،189 1198 1181 9116 1115 



 

شماره 
 طبقه

 بندی

عنوان برنامه اجرایی/ 
 فعالیت

سنجه  
 عملکرد

 لیون ریال(می -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
3133 

عملکرد 
ماهه شش

3133 

پیش بینی 
3133 

بینی پیش
برنامه 
3131 

برآورد
3131 

عملکرد 
3133 

عملکرد 
شش ماهه 

3133 

پیش بینی 
3133 

 برآورد
3131 

عملکرد 
3133 

عملکرد 
ماهه شش

3133 

پیش بینی 
3133 

 برآورد
3131 

 

انجام فعالیت های هنری 
مراکزفرهنگی وهنری 
کانون برای کودکان 

 ونوجوانان

-کودك
 نوجوان

11،459 54،499 919،999 915،999 993،999 145،599 991،396 153،919 133،159 1166 9131 9186 1115 

 

برگزاری جشنواره های 
ملی وبین المللی کوکان 

 ونوجوانان

 1999 9،455 9،199 9،918 14،999 91،469 5،999 99،111 91 91 91 8 99 جشنواره

 
تولیدفیلم های بلندبرای 
 کودکان ونوجوانان

 159 196 119  45،999 91،499 48،199 9 869 869 19 969 9 دقیقه

 
تولیدفیلم های کوتاه 
 برای کودکان ونوجوانان

 99919 11 11 9،113 91،999 99،649 111 91،131 919 919 919 3 99 دقیقه

 
تولیدواجرای تئاترکودکان 

 ونوجوانان
 9599 9،911 9،199 9،111 45،999 48،963 3،419 18،199 89 85 49 1 91 تئاتر

 
تولید انیمیشن برای 

 نوجوانانکودکان و 
 19919 11 915  14،999 99،649 8،159 9 944 944 919 16 9 دقیقه

 

تولید، نشر و اجرای 
موسیقی و سرود کودك 

 و نوجوان

 95919 11 954  9،199 116 461 9 3 3 3 8 9 قطعه

 

حمایت، توسعه، نشر و 
اجرای آثار فرهنگی و 
هنری کودك و نوجوان 
 اقوام و نواحی کشور

 989919 119 9،999  49،899 89،919 93،993 9 89 89 89 93 9 اثر

 

بهبود و ارتقاء دسترسی 
کودکان و نوجوانان 

مناطق محروم روستایی، 
عشایری و مرزی به 

ها و آثار فرهنگی فعالیت
 و هنری کانون

نفر ـ 
کودك و 
 نوجوان

9 49،999 35،999 945،999 999،999 9 63،999 918،615 919،999  9119 9146 114 

 

تقویت فرهنگ 
کتابخوانی در مناطق 
محروم و روستایی از 
طریق تامین،معرفی و 
افزایش دسترسی به 

 کتاب

 9115 9199   91،399 98،599 9 9 199،999 959،999 915،999 9 9 جلد

  9،191،399 9،539،919 615،999 9،149،813 جمع

 .است نشده درج فوق جدول در ها،فعالیت و هابرنامه به مربوط متفرقه هایردیف اعتبارات و بوده ایهزینه اعتبارات به مربوط شده درج اعتبارات توضیحات:



 

 

 (بر حسب برنامه اجرایی  های سرمایه ای )تملک داراییاعتبارات  و های عملکردبرآورد سنجه -(1فرم شماره )

 994999دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه بندی  عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 994999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 شماره

 بندیطبقه   
 عنـوان بـرنامـه

شماره  

 بندیطبقه 

 سنجه عملکرد عنـوان بـرنامـه

عملکرد  هدف کمی

3133 

عملکرد 

ششماهه 

3133 

عملکرد 

3133 

ماهه عملکرد شش

3133 

 3133عملکرد 

3133 3131 

پیش بینی 

 برنامه

پیش 

بینی 

3131 

 ابالغی
پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 

  84،999  11،599 11،599 69،813       برنامه توسعه دولت الکترونیک 9991951999

  19،999  81،599 81،599 14،949       برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی 9198994999

9198949999 

سازی، تعمیر، برنامه تامین، توسعه، مقاوم
تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها اماکن 

 آالتو ماشین
      9،549،994 9،865،449 9،865،449  9،591،159  

  9،959  144 144 599       های کاربردیبرنامه پژوهش 9193999999

  9،515،999  9،416،934 9،416،934 9،616،131 جمع

 
 994999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 994911شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  بصری- سمعی و سینمایی امور سازمانعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 

 شماره 

 بندیطبقه  
 عنـوان بـرنامـه

شماره  

 بندیطبقه 

 سنجه عملکرد عنـوان بـرنامـه

عملکرد  هدف کمی

3133 

عملکرد 

ششماهه 

3133 

عملکرد 

3133 

 3133ماهه عملکرد شش

عملکرد 

3133 

3133 3131 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش 

بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 

  59،999  19،999 19،999 9،399       برنامه حمایت و گسترش سینمای ملی 9198994999

 



 

 999999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  دستگاه اجرایی اصلی: نهاد ریاست جمهوریعنوان 

 999914شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  خانواده و زنان امور معاونتعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 

 شماره 

 بندیطبقه  
 عنـوان بـرنامـه

شماره  

 بندیطبقه 

 سنجه عملکرد بـرنامـهعنـوان 

عملکرد  هدف کمی

3133 

عملکرد 

ششماهه 

3133 

عملکرد 

3133 

 3133ماهه عملکرد شش

عملکرد 

3133 

3133 3131 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش 

بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 

9198949999 

سازی، تعمیر، برنامه تامین، توسعه، مقاوم
تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها 

 آالتاماکن و ماشین
      985 56 56  999  

 
 994913شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازماندستگاه اجرایی اصلی:  عنوان

 994913شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمانعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 

 شماره 

 بندیطبقه 
 عنـوان بـرنامـه

شماره  

 بندیطبقه 

 سنجه عملکرد عنـوان بـرنامـه

عملکرد  هدف کمی

3133 

عملکرد 

ششماهه 

3133 

عملکرد 

3133 

 3133ماهه عملکرد شش

عملکرد 

3133 

3133 3131 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش 

بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 

9198949999 

سازی، تعمیر، برنامه تامین، توسعه، مقاوم
تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها 

 آالتاماکن و ماشین
      991،991 68،999 68،999  999،999  

 

  



 

 

 

 999999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  ایران اسالمی جمهوری ملی کتابخانه و اسناد سازمانان دستگاه اجرایی اصلی: عنو

 999999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  ایران اسالمی جمهوری ملی کتابخانه و اسناد سازمانعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 

شماره  طبقه 

 بندی
 عنـوان بـرنامـه

شماره  

 بندیطبقه 

 سنجه عملکرد عنـوان بـرنامـه

عملکرد  هدف کمی

3133 

عملکرد 

ششماهه 

3133 

عملکرد 

3133 

 3133ماهه عملکرد شش

عملکرد 

3133 

3133 3131 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش 

بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 

9198949999 

سازی، تعمیر، برنامه تامین، توسعه، مقاوم
تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها 

 آالتاماکن و ماشین
      119،935 935،196 935،196  159،999  

 
 995399شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  کشور عمومی های کتابخانه نهادستگاه اجرایی اصلی: عنوان د

 995399شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  کشور عمومی های کتابخانه نهادعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 

 شماره 

 بندیطبقه  
 عنـوان بـرنامـه

شماره  

 بندیطبقه 

 سنجه عملکرد عنـوان بـرنامـه

عملکرد  هدف کمی

3133 

عملکرد 

ششماهه 

3133 

عملکرد 

3133 

 3133ماهه عملکرد شش

عملکرد 

3133 

3133 3131 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش 

بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 

9198949999 

سازی، تعمیر، برنامه تامین، توسعه، مقاوم
تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها 

 آالتاماکن و ماشین
      1،133 18،654 18،654  49،999  

 

  



 

 134999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون سهامی شرکتعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 134999شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون سهامی شرکتعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 
 

 شماره

 بندیطبقه   
 عنـوان بـرنامـه

شماره  

 بندیطبقه 

 سنجه عملکرد عنـوان بـرنامـه

عملکرد  هدف کمی

3133 

عملکرد 

ششماهه 

3133 

عملکرد 

3133 

 3133ماهه عملکرد شش
عملکرد 

3133 

3133 3131 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 

9198949999 

سازی، تعمیر، برنامه تامین، توسعه، مقاوم
تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها 

 آالتاماکن و ماشین
      59،389 81،599 81،599  51،999  

 

 998699شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  فرهنگی انقالب شورایعالی دبیرخانهدستگاه اجرایی اصلی: عنوان 

 998699شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  فرهنگی انقالب شورایعالی دبیرخانهعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 
 

 شماره  

 بندیطبقه 
 عنـوان بـرنامـه

شماره  

 بندیطبقه 

 سنجه عملکرد عنـوان بـرنامـه

عملکرد  هدف کمی

3133 

عملکرد 

ششماهه 

3133 

عملکرد 

3133 

 3133ماهه عملکرد شش
عملکرد 

3133 

3133 3131 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 

9198949999 

سازی، تعمیر، برنامه تامین، توسعه، مقاوم
تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها 

 آالتاماکن و ماشین
      5،811 1،899 1،899  8،199  

 

 994913شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمیستگاه اجرایی اصلی: عنوان د

 994819شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: بنیاد سعدی

 

 شماره 

 بندیطبقه  
 عنـوان بـرنامـه

شماره  

 بندیطبقه 

 سنجه عملکرد عنـوان بـرنامـه

عملکرد  هدف کمی

3133 

عملکرد 

ششماهه 

3133 

عملکرد 

3133 

 3133ماهه عملکرد شش
عملکرد 

3133 

3133 3131 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

3131 

9198949999 

سازی، تعمیر، برنامه تامین، توسعه، مقاوم
تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها 

 آالتاماکن و ماشین
      144 815 815  699  
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 سی و چهارمفصل 

 میراث فرهنگی
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 8-  مقدمه 

هاي مختلف آن ترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خالقيت و خودباوري ملي است. پژوهش در زمينهميراث فرهنگي هر كشور يكي از اساسي

هفته در ميراث فرهنگي به حيات هاي نهاي حاصل از حيات طوالني جامعه و تسريع ارزششناخت ارزش موجب روشن شدن ابهامات تاريخي،

ها و كشورها از بوده و حداقل يكي از عوامل اصلي بازشناسي ملت شود و بالقوه قادر به تعيين مرزهاي فرهنگي جوامع بشريامروزين جامعه مي

هاي بب پيدايش تمدنهايي كه طي قرون متمادي صورت گرفته است سيكديگر است. شرايط طبيعي، وسعت زمين، موقعيت ژئوپلتيك و مهارت

 متعددي در نواحي مختلف ايران شده است.

 بناهاي مثل است، كردن لمس و ديدن قابل كه شود مي گفته آثاري به لموسم فرهنگي ميراث :است متفاوت بعد دو داراي فرهنگي ميراث

 ارزش بودند، شده شناخته خود صوري هاي ويژگي و ماهيت سبب به ديرباز از فرهنگي ميراث لموسم ابعاد رو اين . از ... و اي موزه اشياي تاريخي،

 پيوسته آن نگهداري و حفاظت بازسازي، اهميت و بود ديدن قابل و محسوس آن تخريب گرفتند، قرار تأكيد مورد دوره هر در بيش و كم آن هاي

 جامعه يك در كه است ذهني فرآيندهاي از اي مجموعه بازتاب و رود مي شمار به بشري زنده گنجينه لموسمنا فرهنگي ميراث .است بوده آشكارا

 نيازها از بازتابي پيوسته و شده منجر مادي و صوري هاي خالقيت به شناخت قابل و ثابت اصولي با و گيرد مي شكل تاريخي گوناگون هايدوره در

 ديگر نسل به نسلي از سنتي و روايي و ناخودآگاه ايگونه به پيوسته مجموعه اين هايقانونمندي و هنجارها .داراست خود در را نياز آن به پاسخ نيز و

 .گيردمي قرار جمعي احترام مورد هميشه هاآن ارزشي معيارهاي و شده آموخته و منتقل

باشد مي و فرهنگي اداره اماكن و بناهاي مهم تاريخيدر حوزه ميراث فرهنگي هيئت امنايي نمودن توسعه از جمله مهمترين احكام برنامه ششم 

دستي و گردشگري دنبال شده و در دستور كار قرار گرفته و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع كشور كه اين امر با جديت توسط سازمان برنامه و بودجه

فرهنگي گام مهمي در هيئت امنايي نمودن اداره اماكن تاريخي و باشد. است. مديريت ميراث فرهنگي كشور نيازمند مشاركت عمومي و خصوصي مي

به دليل حساسيت و ها تكميل سيستم حفاظت الكترونيك موزه، مخازن، هااستانداردسازي موزهباشد. جهت استفاده از ظرفيت بخش عمومي مي

يي است كه در هاهاي خصوصي نيز از جمله برنامهنت از اشياء با ارزش فرهنگي كشور و همچنين ادامه روند موفق ايجاد موزهاهميت موضوع صيا

 طول برنامه ششم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

و  ( دولت در فصل ميراث فرهنگي )مربوط به امور فرهنگ8931در اين فصل مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز برنامه ساالنه )سال 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع »اين فصل عبارتند از  هاي اصلي مرتبط باگردشگري( مورد بررسي قرار خواهد گرفت. دستگاهتربيت بدني و ، هنر

اي پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي غربي مركز مطالعات منطقه»و « پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري»، «دستي و گردشگري

 «.و مركزي

 

 2- در اسناد باالدستیمیراث فرهنگی های فصل وضعیت دستگاه 

 2-8- هاشرح وظایف و ماموریت 

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -الف

هاي مساعد تواند از جمله زمينههنر و فرهنگ ايران در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تاثيري شايسته داشته است كه امروز مي

شمسي براي اولين بار وظائف دولت  8811تظرفه در سال باشد. تشكيل وزارت فرهنگ و معارف، اوقاف و صنايع مس الملليهاي بينهمكاري

حفاظت از ميراث فرهنگي مورد توجه قرار داده است. تشكيل موزه ملي ايران و تشكيل اداره عتيقات به اقدامات دولت در زمينه  را در مورد

تري در فرهنگي را به شكل تخصصي مسائل مربوط به ميراث 8939ميراث فرهنگي نتيجه بخشيد. تشكيل وزارت فرهنگ و هنر در سال 

 قالب يك شاخه معاونت مورد توجه قرار داد.
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فرهنگ و آموزش عالي وظائف مربوط به ميراث فرهنگي در وزارتخانه  و تشكيل وزارت  8931با انحالل وزارت فرهنگ و هنر در سال 

تاني و برخي از واحدهاي فرهنگي كه عمدتاً وظيفه معرفي ميراث هيأت وزيران موجب شد تا واحدهاي اس 82/1/8911اخيرالذكر متمركز شد. مصوبه 

قانون فرهنگي را بر عهده داشتند از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتزع و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ادغام شوند، از اين تاريخ تا تصويب 

 بودند.  موزش عالي متولي امور مربوط به ميراث فرهنگيتشكيل ميراث فرهنگي كشور عمالً دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمي و آ

هايي با وظائف مشابه و ايجاد مديريت متمركز براي سياستگذاري بهينه موجب شد كه در ضرورت جلوگيري از انجام وظائف موازي ادغام دستگاه

ربط منفك و در سازمان ميراث فرهنگي كشور وابسته به هاي ذيوزارتخانه  هاي اجرايي و پژوهشي متولي امور ميراث فرهنگي ازدستگاه8913سال 

 وزارت فرهنگ و آموزش عالي ادغام شوند.

هاي مربوط به ميراث فرهنگي از انسجام الزم اهداف و وظائف سازمان قانوناً تعيين و فعاليت 8912با تصويب قانون اساسنامه سازمان در سال 

 برخوردار شد.

تمركز در مديريت  به پيشنهاد سازمان امور اداري كشور و به منظور افزايش كارآيي سازمان و 83/8/8929شوراي عالي اداري در جلسه 

 هاي فرهنگي، سازمان ميراث فرهنگي كشور را از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منفك و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ملحق شد.دستگاه

از وزارت فرهنگ و ارشاد  ميراث فرهنگي ايرانگردي و جهانگردي هاياسالمي سازمانمجلس شوراي  8918سال  دي ماه 89در جلسه علني 

شود و ادغام اين دو و گردشگري با كليه اختيارات زير نظر رياست جمهوري تشكيل مي ها سازمان ميراث فرهنگياسالمي منتزع و بعد از ادغام آن

حاكميتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري  گيرد كه بعد از تصويب اين قانون وظائفسازمان صورت مي

ها و تعهدات در قالب يك شركت دولتي با عنوان منتقل شد و وظائف اجرايي و تصدي آن با همه امكانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال و دارايي

 و گردشگري وابسته شد. شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي

مانده از گذشتگان مصوب مجلس شوراي اسالمي و مطالعه و تحقيق در آثار باقي  به منظور حسن اجراي قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي

قاتي در اين هاي ميراث فرهنگي كشور و حمايت از دستاوردهاي علمي و تحقيهاي نهفته در آنها و همچنين توسعه پژوهشجهت معرفي ارزش

ها و لوازم كتابخانه و ساير زمينه، با برخورداري از توان علمي از طريق استفاده هر چه مطلوبتر از امكانات بالقوه و بالفعل نيروي انساني كار آزمايشگاه

امين جلسه مورخ د و سيوسايل پژوهشي موجود سازمان ، پژوهشگاه ميراث فرهنگي، تشكيل شد. همچنين با تصويب شوراي عالي اداري در يكص

هاي توسعه صنعت گردشگري سازمان صنايع دستي ايران با دستي كشور و ايجاد هماهنگي با سياستبه منظور تقويت و توسعه صنايع 81/8/8913

معادن منتزع و در سازمان  ها، تعهدات، اعتبارات، امكانات و نيروي انساني از وزارت صنايع وهاي قانوني، داراييتمام وظائف، اختيارات، مسئوليت

 ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام شد.

انجام پژوهش به منظور حفظ و احيا و حل مسائل و مشكالت و تنگناهاي ميراث فرهنگي »هدف اصلي سازمان در بخش ميراث فرهنگي 

  :باشدزير مي شرحرفي است به وظايف سازمان در زمينه ميراث فرهنگي كه شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احياء و معاست و « كشور

  ي پژوهشي پيرامون آثار باقيمانده از گذشتگانهابرنامهتهيه و تنظيم و اجراي 

  شناسي كشور هاي تاريخي و تهيه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان ها، تپه ها، بناها و مجموعهبررسي و شناسايي محوطه 

  علمي هايشناسي و كاوش ي باستانهاپژوهشانجام 

 ي مردم شناسي، انسان شناسي، زيستي و شناخت فرهنگ بومي مناطق مختلف كشورهاپژوهشهاي مردم نگاري،  بررسي 

 پژوهش در زمينه هنرهاي سنتي و فراهم آوردن امكانات الزم جهت حفظ، احياء و رشد آنها 

 هاي ذيربطلي و فهرست تاريخي كشور در فهرست آثار م -ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي 

  انجام انحصاري كليه امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي و طرح دعاوي كيفري عليه متخلفين از قوانين ناظر به ميراث فرهنگي

 كشور بعنوان مدعي يا حسب مورد شاكي خصوصي

  طريق مراجع ذيربط از الملليبيناقدامات الزم جهت شناسايي و استرداد اموال فرهنگي ايران در سطح ملي و 

  گردد و تاريخي بوده و جزء ميراث فرهنگي محسوب مي -ي فرهنگيهاارزششناسايي و در اختيار گرفتن كليه اموالي كه داراي

 ي مسئول ضبط شده است هادستگاهتوسط 
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 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری -ب

بخشي از نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه ميراث فرهنگي و گردشگري كشور پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور پاسخگويي به  

شوراي گسترش آموزش  81/1/8919مورخ  88/1319وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است و به استناد مجوز شماره 

 ( تشكيل گرديد.81/3/8919رت علوم، تحقيقات و فناوري)مصوبعالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و طبق قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزا

پژوهشكده باستان  -8باشد: هاي پژوهشي به شرح زير ميها و گروهدر حال حاضر پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري داراي پژوهشكده

 فرهنگي، -حفاظت و مرمت آثار، تاريخي پژوهشكده -3ها و متون، شناسي، كتيبهپژوهشكده زبان -9پژوهشكده مردم شناسي،  -8شناسي، 

 گروه گردشگري. -1گروه ميراث طبيعي،  -2گروه هنرهاي ملي )سنتي(،  -1تاريخي،  -پژوهشكده ابنيه و بافتهاي فرهنگي -3

 اهداف

 آنها و  توسعه و گسترش پژوهش در زمينه ميراث فرهنگي و گردشگري و در راستاي احيا و مستند سازي آثار به منظور حفظ كيفيت

 هاي گمشده فرهنگي تاريخي و طبيعي.آشكار نمودن حلقه

 هاي پژوهشي مرتبط.زمينه سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت 

 وظایف و اختیارات

  بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه شناخت آثار ارزشمند فرهنگي تاريخي ايران در جهان شامل آثار مادي )منقول و غير

 هاي تاريخي نمايد.مادي كه به نحوي داللت بر هويت فرهنگي تاريخي جوامع، اقوام و دوره منقول( و غير

 اي به منظور تحقق اهداف پژوهشگاه.اجراي طرحهاي پژوهشي، كاربردي و توسعه 

 .فراهم آوردن امكانات الزم و متناسب با فعاليتهاي پژوهشي مرتبط 

 هاي پژوهشي در زمينه ي داخل و خارج كشور به منظور ارتقاي كيفيت فعاليتهمكاري پژوهشي با دانشگاه ها و موسسات پژوهش

 ميراث فرهنگي و گردشگري با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 

 هاي علمي و پژوهشي انجام شده در پژوهشگاه.اي به اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس نتايج فعاليتارائه خدمات مشاوره 

 اي متناسب با اهداف پژوهشگاه طبق ضوابط و مقررات مربوط.هاي رايانهافزار و برنامهزوه آموزشي توليد نرمانتشار مجله، كتاب علمي، ج 

 هاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاههاي آموزشي با رعايت ضوابط و مقررات مربوطبرگزاري همايش. 

 مرکزی و غربی آسیای در ناملموس فرهنگی میراث از پاسداری ایمنطقه مطالعات مرکز -ج

 ( پيوست8119به عنوان چهلمين عضو به كنوانسيون پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس )كنوانسيون  8111جمهوري اسالمي ايران در سال  

ي و مركزي تحت نظارت اي پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي غرباي براي تأسيس مركز مطالعات منطقهنامهتوافق 8111و در سال 

به  8931نامه در خردادماه يونسكو، ميان دولت جمهوري اسالمي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد )يونسكو( امضا شد. اين توافق

زي تحت نظارت اي پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي غربي و مركتصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد، و مركز مطالعات منطقه

شده در اي دارد كه وظايف ترسيماين مركز كاركرد دبيرخانه .به صورت رسمي افتتاح شد 8938ماه يونسكو )مركز ميراث ناملموس تهران(، در آبان

 كند.گيري ميي آسياي غربي و مركزي پيمابين يونسكو و دولت جمهوري اسالمي ايران را در سطح منطقهي فينامهتوافق

 افاهد

 غربي و ميانه آسياي در آن اجراي و( 8918) 8119 كنوانسيون ترغيب  

 منظور به ناملموس فرهنگي ميراث مطالعه و مستندسازي كردن، فهرست شناسايي، براي منطقه در همكاري و ها ظرفيت تقويت 

 آن؛ حفظ به كمك
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 موجود ناملموس فرهنگي ميراث براي حفاظتي اقدامات ارزيابي و مديريت توسعه، هدف با فني و علمي مطالعات هماهنگي و پيشبرد 

 منطقه؛ در

 سطوح در آن اجراي در فعال مشاركت منظور به هستـند( 8918) 8119 كنوانسيون عضو كه منطقه كشورهاي در ها ظرفيت تقويت 

 مربوط؛ كشور چند يا دو بين هايسـرزمين در مشترک ناملموس فرهنگي ميراث عوامل با ارتباط در ويژه به المللي،بين و ايمنطقه

 وظایف

 و آموزشي تحقيقاتي، غيردولتي، و دولتي مؤسسات با ارتباط و ثبت خودكار اطالعات سامانه داشتن نگه روز به و كردن ايجاد 

 براي را خود تمايل كه منطقه كشورهاي در ناملموس فرهنگي ميراث حفظ در دخيل متخصصان و اجتماعي هايسازمان اطالعاتي،

 اند؛داشته ابراز مركز با همكاري

 ميراث حفظ زمينه در مركز با كه كشورهايي توسط غيره و مالي اداري، حقوقي، اقدامات مورد در اطالعات اشاعه و آوريجمع 

 كنند؛مي مشاركت خود قلمروي در موجود ناملموس فرهنگي

 كنند؛مي همكاري مركز با كه كشورهايي در انجام حال در حفاظتي هايفعاليت مورد در اطالعات اشاعه و آوريجمع 

 فرهنگي ميراث حفظ با ارتباط در مـطالعات پيشبرد و تحقيقاتي هايروش توسعه منظور به هاييانديشيهم و هاكارگاه سازماندهي 

 رعايت با گردشگري توسـعه با مرتبط مـطالعات جمله از است، آمده( 8918) 8119 كنوانسيون( 89) ماده در كه همانطور ناملموس

 ناملموس؛ ميراث تداوم به لطمه عدم و مزبور ميراث به دسترسي بر حاكم آييني مراسم به احترام

 كشورهاي از دسته آن به كمك و حفاظتي اقدامات انجام حسن ارتقاء و شناسايي منظور به هاييانديشيهم و هاكارگاه سازماندهي 

 بين كارگروه به اقداماتي چنين ارائه جهت هاپرونده سازيآماده براي خود سازيظرفيت براي كه( 8918) 8119 كنوانسيون عضو

 است. شده تأسيس( 8918) 8119 كنوانسيون موجب به كه ـ ناملموس فرهنگي ميراث حفظ دولتي

 ميان در سازيظرفيت و آگاهي افزايش هدف با هاييفعاليت هماهنگي فرهنگي، اجتماعات نمايندگان از ايشبكه حفظ ضمن 

 آنها به كه ايگونه به كنوانسيون اجراي به مربوط اجرايي هايدستورالعمل موجب به ناملموس فرهنگي ميراث متخصصان و صاحبان

 خود ناملموس فرهنگي ميراث مديريت و كردن فهرست شناسايي، براي كنوانسيون( 83) و( 88) ،(8) مواد چارچوب در تا دهد اجازه

 باشند؛ داشته فعاالنه مشاركت

 منظور به مركز، عضو( 8918) 8119 كنوانسيون عضو كشورهاي در سازيظرفيت بر تمركز با هاييانديشيهم و هاكارگاه سازماندهي 

 و هادرخواست نويسپيش تهـيه و( 8918) 8119 كنوانسيون فهرست دو هر در ثبت براي نامزدي هايپرونـده نويسپيـش تهيه

 دو هايسـرزمين بين مشتـرک ناملـموس فرهنگـي ميراث عوامل درخـصوص ويژه به دولتي بيـن كارگروه به ارائـه براي هاارشگز

 .كنندمي همكاري مركز با كه كـشور چند يا

 هستند؛ فعال آن از خارج و آسيا در ناملموس فرهنگي ميراث حفظ زمينه در كه( 8) گروه مراكز ديگر با اطالعات تبادل و همكاري 

 اجراي به كمك و منطقه در مرتبط هايفعاليت مورد در( 8918) 8119 كنوانسيون دبيرخانه و دولتي بين كارگروه به رسانياطالع 

 اقتضاء صورت در( 8918) 8119 كنوانسيون

 2-2- اندازسند چشم 

 اقتصادي، اول با جايگاه يافته توسعه است كشوري ايران»شمسي كه در آن  هجري 8313 افق در ايران اسالمي جمهوري اندازمطابق سند چشم

« بين الملل روابط در موثر و سازنده تعامل و با اسالم جهان در بخش الهام ، و انقالبي اسالمي هويت با منطقه، سطح فناوري در و علمي

فته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود ياوسعهت»هايي از قبيل هاي متولي اين فصل در دستيابي جامعه ايراني به ويژگيسازمان

اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و  ساالري ديني، عدالتي اسالمي، ملي و انقالبي با تأكيد بر: مردمهاارزشاخالقي و  و متكي بر اصول
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ي روحيه كاري، انضباطمند، برخوردار از وجدانايثارگر، مؤمن، رضايت پذير،فعال، مسئوليت »، «قضايي مند از امنيت اجتماعي وحقوق انسانها و بهره

بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم الهام»و « و مفتخر به ايراني بودن تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران

اسالمي و  اخالقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگراييكارآمد، جامعه  يساالري ديني، توسعهبا تحكيم الگوي مردم

 .باشدميداراي نقش (« هاي امام خميني )رهاي براساس تعاليم اسالمي و انديشهمنطقه

 2-5-  ی اقتصاد مقاومتیهاسیاستاهداف و 

الگوي اقتصادي بومي و علمي با پيروي از ايران « 83/88/8938ي كلي اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقالب مورخ هاسياستابالغيه »مطابق 

هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق با حفظ دستاوردهاي كشور در زمينهاست(،  كه همان اقتصاد مقاومتي)برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي 

گرا، پويا و پيشرو را زا و برونو فناوري، عدالت بنيان، درون اقتصاد متكي به دانش، انداز بيست سالهها و اصول قانون اساسي و سند چشمآرمان

ي اقتصاد  مقاومتي بطور روشن به اين فصل اشاره ندارد هاسياستمفاد د. بخش از نظام اقتصادي اسالم را عينيت بخشمحقق سازد و الگوئي الهام

توان به المللي كشور، ميانساني، ارتقاء فرهنگ ملي و بهبود چهره بينهاي متولي اين فصل در توانمندسازي نيروي ليكن با توجه به نقش سازمان

 ي كلي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد:هاسياست« 88»و « 81»، «81»، «88»، «9»، «8»بندهاي 

 هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايهتامين شرايط و فعال

ي جمعي و تاكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات هاهمكاريي اقتصادي با تسهيل و تشويق هافعاليترساندن مشاركت آحاد جامعه در 

 درآمد و متوسط كم

 قرار دادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمند سازي نيروي كار، تقويتِ رقابت پذيري اقتصاد، ايجاد بستر  محور

 هاي مناطق كشورهاي متنوع در جغرافياي مزيتگيري ظرفيت و قابليتكارها و بهرقابت بين مناطق و استان

 با مشاركت و همكاري گسترش و راهبردي پيوندهاي توسعه» طريق از كشور اقتصاد پذيري آسيب كاهش و مقاومت قدرت افزايش 

 از استفاده» و «اقتصادي هايهدف از حمايت جهت در ديپلماسي از استفاده» ،«همسايگان بويژه جهان و منطقه كشورهاي

 «ايمنطقه و الملليبين هايسازمان هايظرفيت

 هايدستگاه حذف و دولت اندازه سازي منطقي ساختارها، در اساسي تحول بر تأكيد با كشور عمومي يهاهزينه در جويي صرفه 

 زايد يهاهزينه و غيرضرور و موازي

 اقتصاد نشان اعطاي و مولد اشتغال و گذاري سرمايه كارآفريني، وري،بهره ثروت، توليد افزوده، ارزش ايجاد در جهادي فرهنگ تقويت 

 زمينه اين در برجسته خدمات داراي اشخاص به مقاومتي

 ملي رايج و فراگير گفتمان به آن تبديل و ايرسانه و آموزشي علمي، هايمحيط در بويژه آن سازيگفتمان و مقاومتي اقتصاد ابعاد تبيين 
 

 بخش میراث فرهنگی( سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی( 

  عنوان برنامه ملی  برنامه اجراییعنوان  ردیف 

 زايي اقتصاد(ارتقاي توان توليد ملي )درون تدوين بسته حمايت از گردشگري و اجراي آن  9

هاي خصوصي در نظر اندازي موزههاي ميراث جهاني و ملي و حمايت از راهسازي پايگاهپروژه مربوط به آمادهزيراجرايي يادشده دو  در برنامه

 شده است.گرفته 

 2-4- توسعه ششم برنامه ی کلیهاسیاست 

توسط مقام معظم رهبري ابالغ شد و در بند  توسعه ششم يسالهپنج يبرنامه كلي هايسياست كشور، يساله 81 اندازچشم دوّم يدهه يآستانه در

هاي امور سياست« 31»هاي متولي اين فصل قرار گرفت. عالوه براين بند (، وظيفه مهمي برعهده سازمانامور اجتماعيهاي مربوط به )از سياست« 38»

 باشد:هاي مذكور ميهاي سازماننيز مرتبط با وظايف و رسالت امور فرهنگيهاي سياست« 29»و « 28»، «11»اقتصادي و بندهاي 
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  ايراني –ي و روزآمدسازي معماري اسالمي بخشي به سيماي شهر و روستا و بازآفرينهويت: 31بند 

  حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي كشور: 38بند 

  ي انقالب اسالمي و دفاع مقدس و دستاوردهاي جمهوري اسالميهاارزشتالش شايسته براي تبيين : 11بند 

  منظور توسعه و ترويج فرهنگ، مفاهيم و هويت اسالمي بهحضور مؤثر نهادهاي فرهنگي دولتي و مردمي در فضاي مجازي : 28بند

 ايراني و مقابله با تهديدات -

  ايراني در ساختارهاي سياسي، اقتصادي،  –هاي هويت اسالمي وجه ويژه به توسعه و تجلي مفاهيم، نمادها و شاخص: ت29بند

 اجتماعي و فرهنگي كشور

 2-3- توسعه ششم برنامهو راهبردهای  کلی اهداف 

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

8 
صيانت از ميـراث طبيعـي و   
 فرهنگي ملموس و ناملوس

  صيانت، حفاظت، پژوهش،  مرمت،  معرفي و بهـره بـرداري از بناهـاي    براي افزايش سازمان يافته مردمي  هايمشاركتتوسعه
 تاريخي و فرهنگي.

 هاي اجرايي ذيربطذخاير فرهنگي و تاريخي و هويت ايراني و تعامل با دستگاهدر سطح ملي و محلي مبتني بر رتقاي جايگاه بخش ا 
 شـامل  طبيعـي  و فرهنگـي  ميراث هاي فعاليت توسعه و مردمي يافته سازمان مشاركت افزايش براي مناسب بسترهاي ايجاد 

 .فرهنگي و تاريخي بناهاي از برداري بهره و معرفي  مرمت،  پژوهش، حفاظت، صيانت،
 و ايرانـي  هويت و تاريخي و فرهنگي ذخاير بر مبتني محلي و ملي سطح در اي توسعه الگوهاي تدوين در سازنده نقش ايفاي 

 ذيربط اجرايي هاي دستگاه با تعامل
 المللي بين و ملي سطح در ايراني تمدن و فرهنگي هاي ويژگي معرفي و حفاظت راستاي در المللي بين مشاركت جلب 

 

اجرایی فصل میراث فرهنگی اقداماتو  ، راهبردهاهاهدف -(8فرم شماره )  

 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف
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رتقاي جايگـاه بخـش   ا
در سطح ملي و محلـي  
ــاير    ــر ذخـ ــي بـ مبتنـ
ــاريخي و  ــي و ت فرهنگ
هويت ايرانـي و تعامـل   
با دستگاه هاي اجرايـي  

 ذيربط

بـه جايگـاه ايـران در     يابيدست
عنـــوان يكـــي از جهـــان بـــه

تــرين و  تــرين، كهــن  غنــي
ــگ  ــذارترين فرهن ــا و تأثيرگ ه

ــدن ــا  تمـ ــري، بـ ــاي بشـ هـ
نظيـر و  هاي طبيعي كمويژگي

برخــوردار از تعــاملي ســازنده و 
بخــــش در عرصــــه الهــــام
  الملليبين

 در فهرست آثار ملي شناسايي و ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي
 رست ميراث جهاني )غيرمنقول، طبيعي، ناملموس(ثبت آثار در فه

 تاريخي ثبت شده –تعيين حريم آثار  فرهنگي 
 گـر يد بـا  يهمكـار  و روابـط  توسـعه  يبـرا  يگردشـگر  يپلماسيد از استفاده يكارها و ساز و ابعاد فيتعر

 كشورها
 زيارتي و دفاع مقدس يگردشگر يراهبرد سند تدوين

 نياز در بخش هاي مختلف صنعت گردشگري كشورمقررات مورد  تصويب  قوانين و
 ،يمـذهب  يگردشـگر  جملـه  از يگردشـگر  يها جاذبه و منابع حوزه در يبخش توسعه اسناد نيتدو و هيته

 انجام گام هاي اجرايي و ييايدر ك،يالكترون ،يريعشا و ييروستا ،يورزشدفاع مقدس ،  سالمت،

8 

ــي و حفــظ ــوع معرف  تن
ــي ــه فرهنگ ــوان ب  عن
ــاملي ــراي ع ــت ب  تقوي
 ملي هويت

تقويت رابطه جامعه با مواريـ   
و داراييهاي طبيعي و فرهنگـي  
ــومي   ــاي عم ــاء آگاهيه و ارتق
براي افزايش سرمايه اجتماعي 
ــي    ــراث فرهنگـ ــش ميـ بخـ
)ملمــــوس و غيرملمــــوس(، 
طبيعـــي و صـــنايع دســـتي و 

 گردشگري

 طبيعي فرهنگي و -مستند نگاري ، حفاظت، مرمت  و احياء آثار تاريخيمطالعه/ 
 توسعه و راه اندازي موزه هاي ملي ، منطقه اي و محلي

 حفاظت و آماده سازي و مرمت آثار ثبت شده كشور در فهرست جهاني

 حفاظت، مرمت و آماده سازي پايگاه هاي ميراث فرهنگي

 تاريخي ثبت شده –تعيين حريم آثار  فرهنگي 

 ناملموس(ثبت آثار در فهرست ميراث جهاني )غيرمنقول، طبيعي، 

 شناسايي و ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي  

 ميراث فرهنگي كشوروانجمنهاي كين لحمايت از دارندگان و ما

 سازي شهرها و روستاهاي تاريخيبه

 پژوهشهاي فرهنگي و تاريخي و طبيعيانجام 

 هنري  ،تاريخي ،حفاظت و مرمت اشياء و اموال فرهنگي، ساماندهي

 ي نوينهاي تاريخي با استفاده از فناوريگسترش و توسعه توليدات فرهنگ

 تدوين و تنظيم نظام حقوقي ميراث فرهنگي كشور بازنگري،
 هاي الزم در پايگاه هاي ملي و پايگاه هاي ثبت شده در فهرست ميراث جهانيايجاد زيرساخت

 برگزاري كارگاه هاي آموزشي از دستاوردهاي علمي و پژوهشي در پايگاه هاي جهاني



 515 میراث فرهنگی: سی و چهارمفصل  / فرهنگ و هنر، ...م: امور هشتبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...
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ــعه  ــاركتتوسـ  هايمشـ
سازمان يافتـه مردمـي   

صـيانت،  براي افـزايش  
ــژوهش،    ــت، پـ حفاظـ
مرمت،  معرفي و بهـره  
بـــرداري از بناهــــاي  

 تاريخي و فرهنگي.

حقوقي  -توسعه نظام مديريتي
يكچارچه، كارآمد و متكـي بـر   
ــان در  ــه ذينفع مشــاركت جامع
ــي    ــراث فرهنگـ ــش ميـ بخـ
)ملمــــوس و غيرملمــــوس(، 
ــتي و   ــنايع دسـ ــي، صـ طبيعـ
گردشـگري متكــي بــر اصــول  
ــي    ــهاي مل ــي، ارزش  –اخالق

اسالمي و منطبق بر معيارهاي 
ــيات   ــي و مقتضـ ــي، فنـ علمـ
جغرافيايي، تاريخي و فرهنگـي  

 كشور

 برنامه ريزي و اجراي طرح هاي ترغيبي براي جلب مشاركت اقوام  
 حمايت از راه اندازي موزه ها توسط دستگاه هاي اجرايي و نهادها

 ازي موزه هاي بخش خصوصيحمايت از راه اند
برگزاري نشسـت هـاي تخصصـي هـم انديشـي و      تدوين و تنظيم نظام حقوقي ميراث فرهنگي و طبيعي 

هاي مردم نهاد برگزاري كارگروه ها و نشست هـاي  هنري استاني و ملي تشكل  –هاي فرهنگي جشنواره
 تخصصي عملكردي ساالنه ملي سمن ها

3 

ــب  ــين  جل ــاركت ب مش
راســـتاي المللـــي در 

حفاظــــت و معرفــــي 
ويژگي هاي فرهنگي و 
تمدن ايراني در سـطح  

 ملي و بين المللي

تعامل هدفمند و سـازنده بـين   
المللي با تاكيد بر حفظ ذخـاير  
فرهنگي و تقويت هويت ملـي  

 و بين المللي

 تعامل و تبادل اشياء تاريخي و فرهنگي با ساير كشورهاي دنيا 
فرهنگـي مفـاخر ايرانـي    –تعامل وهمكاري منطقه اي و بين المللي در جهت معرفي و مرمت آثار تاريخي 

 خارج از كشور
 برگزاري نمايشگاه هاي مشترک با ساير كشورها در زمينه آثار فرهنگي و هنري

 پيگيري و استرداد اموال تاريخي و فرهنگي خارج از كشور
 د مليتي در موضوع ميراث فرهنگي ناملموسمديريت و ثبت پرونده هاي مشترک چن

 راه اندازي آزمايشگاه هاي تخصصي و كارگاه هاي حفاظت و مرمت در پايگاه هاي ملي و ثبت جهاني

3 

 مناسب بسترهاي ايجاد
 مشـاركت  افزايش براي

 و مردمي يافته سازمان
ــعه ــت توس ــاي فعالي  ه
 و فرهنگـــي ميـــراث
 صـيانت،  شامل طبيعي

ــت، ــژوهش، حفاظـ   پـ
ــت، ــي مرمــ  و معرفــ

 بناهـاي  از برداريبهره
 .فرهنگي و تاريخي

اهتمــام ملــي و تقويــت حــس 
ــب    ــومي و جل ــویليت عم مس
مشاركت همگاني در حمايت و 
صيانت، حفاظت، احيـا و بهـره   
ــي،   ــراث فرهنگ ــرداري از مي ب
طبيعي، تنـوع فرهنگـي، تنـوع    

 منظر و زيستي كشور

 و دستورالعملتدوين و تنظيم نظام حقوقي ميراث فرهنگي و طبيعي 
 راه انداري موزه ها با مشاركت بخش خصوصي و تشكل هاي مردم نهاد

 تاريخي در اختيار بخش خصوصي –مرمت اشياء فرهنگي 
 حمايت وراه اندازي انجمن هاي ميراث فرهنگي

 ها(هاي ملي و جهاني و كاخ موزهشاخص ملي )پايگاههاي هاي امناء براي آثار و مجموعهاندازي هيئتراه

 برگزاري كارگروه ها و نشست هاي تخصصي عملكردي ساالنه ملي سمن ها

1 

 در سـازنده  نقش ايفاي
ــدوين ــاي تــ  الگوهــ
 ملي سطح در ايتوسعه
 بــر مبتنــي محلــي و

 و فرهنگــــي ذخــــاير
 ايراني هويت و تاريخي

 هايدستگاه با تعامل و
 ذيربط اجرايي

حقـوقي   -توسعه نظام مديريتي
يكچارچه، كارآمـد و متكـي بـر    
ــان در   ــه ذينفع ــاركت جامع مش
بخش ميراث فرهنگي )ملموس 
و غيرملموس(، طبيعـي، صـنايع   
دستي و گردشـگري متكـي بـر    
 -اصول اخالقي، ارزشهاي ملـي 
اسالمي و منطبق بر معيارهـاي  
ــيات    ــي و مقتضـ ــي، فنـ علمـ
جغرافيايي، تـاريخي و فرهنگـي   

 كشور

 تدوين و تنظيم نظام حقوقي ميراث فرهنگي كشوربازنگري ،
 برند سازي در حوزه صنايع دستي

 توسعه نظام فراگير وكارآمد توليد و توزيع صنايع دستي در سطح ملي و بين الملل

 گيري از روشهاي نوين تبليغات، بازاريابي و خلق مزيتهاي جديد بمنظور پاسخگويي به بازارهاي هدف بهره

 سند ملي اشتغال صنايع دستي تدوين



 

 5- ایهای سرمایهای و تملک داراییهای عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه 

 مام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتتای و بهای های عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -(2فرم شماره )
 889211شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي اصلي:  گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمانعنوان دستگاه اجرايي اصلي: 

 889211شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي زيرمجموعه:  گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمانعنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه: 

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 

عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 ریال( میلیون -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

بینی پیش

برنامه 

8531 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

 برآورد

8531 

8118183111
 

برنامه تنظيم واجراي 
 طرح هاي آماري

 8613 8،118 8،312 8،193 99،111 98،181 1،381 81،121 88 88 81 1 81 گزارش

 999 313 812 828 1،111 3،211 3،911 3،381 81 81 81 83 81 گزارش تحليل داده هاي آماري 

 
توليدوتامين داده هاي 

 آماري
 118 381 221 219 83،111 3،181 3،181 83،831 81 81 83 1 81 قلم

8118132111
 

برنامه توسعه دولت 
 الكترونيك

خدمت 
 الكترونيكي

91 1 88 91 91 88،123 3،111 89،811 83،111 289 299 8،131 132 

 132 8،131 299 289 83،111 89،811 3،111 88،123 91 91 88 1 91 سامانه انجام خدمات انفورماتيك 

8213118111
 

برنامه 
تأمين،حفاظت،مرمت 
ومعرفي ميراث غيرمنقول 

 فرهنگي

 18 28 89 39 8،183،111 111،288 821،338 138،233 88،311 88،311 88،831 88،831 88،831 تعدادميراث

 
انجام امورپايگاه هاي 
 جهاني ميراث فرهنگي

 368 3،383 8،313 9،831 883،111 819،311 18،111 13،338 88 88 88 88 81 پايگاه

 
انجام امورپايگاه هاي 
 ملي ميراث فرهنگي

 211 118 393 312 21،111 13،111 31،111 33،111 811 811 11 11 23 پايگاه



 

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 

عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 ریال( میلیون -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

بینی پیش

برنامه 

8531 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

 برآورد

8531 

 

برگزاري وشركت 
درنمايشگاه هاوجشنواره 

 هاي مرتبط

 9999 8،381 8،221 8،313 31،111  83،111 91،323 83 83 83 3 83 رويداد

 
تعيين حريم آثارتاريخي 

 وطبيعي
 812 891 99 838 31،111  8،311 83،118 811 811 819 29 819 اثر

 

ثبت ملي وجهاني 
آثارغيرمنقول وناملموس 
 تاريخي،فرهنگي وطبيعي

 832 838 82 21 32،111  8،111 88،883 911 911 911 881 911 اثر

 

حفاظت فيزيكي 
ازبناهاومحوطه هاي 
 تاريخي وفرهنگي

 882 91 83 39 938،111  891،938 912،213 3،111 3،111 3،111 3،111 3،111 محوطه-بنا

 

مرمت ميراث غيرمنقول 
باارزش فرهنگي 
 وتاريخي

 38 19 3631 33 21،111  8،811 13،231 8،111 8،111 8،111 313 8،911 اثر

 

كمك به تشكل 
هاوانجمن هاي ميراث 

 فرهنگي

 811 883  811 8،111  1 8،383 81 81 83 3 83 واحد

 

حمايت از برگزاري 
اجراهاي فرهنگي، هنري 

هاي سنتي و نمايش آيين
ها و و تاريخي در موزه
 اماكن تاريخي

 8111 111   9،111  1 1 1 1 1 1 1 اجرا

 

حمايت از فعاليت بناها، 
هاي ها و موزهپايگاه

 هيئت امنايي شده

 89111 83،331   811،111  1 1 81 81 88 1 1 مورد

 

ثبت و مستندسازي 
ميراث روستايي و 

 عشايري

 8311 8،182   9،111  1 1 3 3 9 1 1 پرونده

8213119111
 

برنامه 
تأمين،حفاظت،مرمت 
ومعرفي اشياء فرهنگي 

 وتاريخي

  38،818 888،321 311،111 311،111 311،111 311،111 931،311 اشياء

 
811،111 16813 16819 16388 1632 



 

شماره طبقه
 

ی
بند

 

عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 ریال( میلیون -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

بینی پیش

برنامه 

8531 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

 برآورد

8531 

 

امورحقوقي مربوط انجام 
به اشياء فرهنگي تاريخي 
 درداخل وخارج ازكشور

 1111 3،181 81،111 8،821 31،111 83،811 81،111 81،138 83 83 3 8 3 پرونده

 

ثبت ملي وجهاني 
آثارمنقول تاريخي 
 فرهنگي وطبيعي

 31 33 33 91 3،111 3،131 8،111 8،333 811 811 811 38 811 اثر

 

ازاشياء حفاظت فيزيكي 
باارزش تاريخي 
 وفرهنگي

 1618 16182 16113 16183 811،111 811،211 83،818 13،183 1،311،111 1،311،111 1،991،111 1،991،111 1،991،111 ساعت-نفر

 

مرمت اشياء با ارزش و 
يا در معرض خطر 
 فرهنگي و تاريخي

 31 33 1613 81 83،111 83،831 3،111 88،331 111 111 311 331 311 اثر

 

حمايت از تشويق 
كاشفان آثار منقول با 
ارزش تاريخي)حق 

 الكشف(

 311    81،111 1 1 1 31 31 1 1 1 پرونده

8213113111
 

برنامه گسترش خدمات 
 موزه اي

هزار 
 بازديدكننده

3،111 8،211 3،111 3،111 3،111 813،811 898،381 992،931 331،111 32 33 12 881 

 
پشتيباني ارايه خدمات 

 وفني موزه اي
 818 833 19 819 838،111 833،133 18،111 818،191 8،131 8،131 8،111 231 8،111 مورد

 

ارايه خدمات رفاهي 
وعمومي به 

 بازديدكنندگان ازموزه ها

 91 88 83 88 831،111 881،313 38،381 813،931 3،111 3،111 3،111 8،211 3،111 هزارنفر

 
مستندنگاري وحفاظت 

 ومرمت
 8 8639 1611 8681 882،111 18،311 81،111 28،381 32،111 32،111 32،111 81،311 32،111 اثر

8213111111
 

برنامه بررسي وشناسايي 
آثارومحوطه هاي باستان 

 شناختي

 332   819 81،111 83،381 9،111 1،212 31 31 31 83 92 محوطه-اثر



 

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 

عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 ریال( میلیون -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

بینی پیش

برنامه 

8531 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

 برآورد

8531 

 

بررسي وشناسايي 
آثارباستاني وتاريخي 

 ايران

 311 981 982 333 1،111 2،211 8،311 3،111 91 91 83 1 88 اثر

 

بررسي وشناسايي 
آثارباستاني وتاريخي 
حوزه فرهنگي ايران 
موجوددركشورهاي 

 همسايه

 399 833 828 932 1،111 2،211 8،311 8،212 91 91 91 2 3 اثر

8213112111
 

برنامه تجهيز،مرمت 
سازي آثاروبناهاي وآماده

 تاريخي

 8883   899 31،111 13،831 83،191 89،983 811 811 811 31 811 محوطه-اثر

 

آماده سازي،مقاوم سازي 
ونجات بخشي 
 آثاردرمعرض خطر

 8831 8،331 111 8،883 33،111 31،311 3،331 81،111 91 91 83 3 81 اثر

 

تامين لوازم حفاظتي و 
پشتيباني از سيستم هاي 

 كنترل وحفاظت

 8931 321 8،111 113 82،111 83،831 3،111 3،183 31 31 83 3 3 مورد

 
مرمت وحفاظت 
 ازآثارواشياء

 331 991 991 811 81،111 81،331 3،911 8،911 811 811 31 81 3 اثر

8211118111
 

برنامه پژوهش هاي 
 كاربردي

پروژه 
 عملياتي شده

31 1 31 33 33 8،312 8،831 82،311 83،111 33 932 933 323 

 

انجام مطالعات تخصصي 
وكاربردي توسعه 

 مديريت

 311 838 839 881 8،111 8،381 391 8،811 9 9 81 9 81 پروژه

 

انجام مطالعات تخصصي 
وكاربردي ميراث 

 فرهنگي

 838 883 839 1 9،111 9،111 391 1 31 31 91 9 81 پروژه



 

شماره طبقه
 

ی
بند

 

عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 ریال( میلیون -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

بینی پیش

برنامه 

8531 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

شش ماهه 

8537 

پیش بینی 

8537 

 برآورد

8531 

 
تهيه و پايش تحقق 
 اسناد راهبردي بخش

 321   3،111 8،381 381 1 8 8 9 8 1 سند
83119،1
11 

8118113111
 

برنامه آموزش غير 
رسمي فني حرفه اي و 

 مهارتي

 1699 1683 1613 1681 28،111 12،911 1،111 32،892 911،111 911،111 911،111 821،111 911،111 مهارت آموز

 

برگزاري دوره هاي 
آموزش تخصصي ميراث 

 فرهنگي

 111 313  929 81،111 83،311 1 8،311 31 31 31 89 1 دوره

 
حمايت وراهبري دوره 
 هاي آموزشي كوتاه مدت

 311 839  833 81،111 83،831 1 81،281 91 91 811 31 33 دوره

 توضیحات

 هـاي  دوره وراهبـري  حمايـت » ،«آمـاري  هـاي  داده توليـدوتامين » ،«آمـاري  هـاي  داده تحليل» هايفعاليت و «الكترونيك دولت توسعه» هايبرنامه اعتبارات از بخشي ها،فعاليت تفكيك امكان عدم و هابرنامه همپوشاني وجود علت به -8
 .باشدمي نيز دستي صنايع و گردشگري حوزه به مربوط «بخش راهبردي اسناد تحقق پايش و تهيه» و «مديريت توسعه وكاربردي تخصصي مطالعات انجام» ،«مدت كوتاه آموزشي

 .است شده درج گردشگري فصل در آن اطالعات كه باشدمي نيز «گردشگري اقماري هايحساب نظام ايجاد و بسترسازي» فعاليت شامل «آماري هاي طرح واجراي تنظيم» برنامه -8

 دسـتي  صـنايع  و گردشـگري  فصول در ترتيب به آن اطالعات كه باشدمي نيز «دستي صنايع وكاربردي تخصصي مطالعات» و «گردشگري هاوخدمات زيرساخت تخصصي مطالعات انجام» فعاليت شامل «كاربردي هاي پژوهش» برنامه -9
 .است شده درج

 گردشـگري  فصـول  در ترتيب به آن اطالعات كه باشدمي نيز «دستي صنايع تخصصي آموزش هاي دوره برگزاري» و «گردشگري تخصصي آموزش هاي دوره برگزاري» فعاليت شامل «ومهارتي اي فني،حرفه غيررسمي آموزش» برنامه -3
 .است شده درج دستي صنايع و

 .  باشدمي اختصاصي اعتبار ريال ميليون 811111 داراي «شده امنايي هيئت هايموزه و هاپايگاه بناها، فعاليت از حمايت» فعاليت «فرهنگي غيرمنقول ميراث ومعرفي تأمين،حفاظت،مرمت» برنامه در -3

 باشد.هاي متفرقه و درآمد اختصاصي ميماهه، بدون احتساب اعتبار رديفششاعتبارات ستون عملكرد اعتبارات   -1

 

 

  



 

 

 889211شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي اصلي:  گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمانعنوان دستگاه اجرايي اصلي: 

 889211شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي زيرمجموعه:  گردشگري و فرهنگي ميراث عنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه: پژوهشگاه
 

شماره طبقه
 

ی
بند

 

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت
سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8533 

عملکرد 

ماهه شش

8537 

پیش بینی 

8537 

بینی پیش

برنامه 

8531 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

ماهه شش

8537 

بینی پیش

8537 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

ماهه شش

8537 

بینی پیش

8537 

 برآورد

8531 

8213118111
 

 2312 338،211 311،983 323،812 883،111 812،133 13،818 882،311 93 93 93 2 88 اكتشاف برنامه اكتشاف باستان شناختي وتاريخي

 
 اجراي طرح هاي نجات بخشي مرتبط 

 طرح هاي عمراني با
 8131 813،883 881،188 38،211 33،311 39،131 81،333 88،331 31 31 31 3 83 طرح

 
 اجراي كاوش درمحوطه هاي مهم 

 تاريخي كشور
 3319 992،831 233،328 119،199 831،111 838،181 38،819 18،111 93 93 38 2 88 نامشخص

 
 وشناسايي ومستندسازي  بررسي

 هاي تاريخيمحوطه
 991 82،811 883،811 829،999 89،311 89،311 3،313 1،811 38 38 31 8 9 حوطهم

 23 1،128 8،138 8،383 3،111 1،833 8،381 3،911 811 811 881 882 821 مجوز صدورمجوزهاي باستانشناسي ونظارت براجرا 

8211118111
 

 برنامه پژوهش هاي كاربردي

پروژه 
عملياتي 
 شده

11 23 831 819 819 831،238 12،112 838،321 833،911 883،311 881،893 811،138 8133 

 ارايه خدمات آزمايشگاهي درحوزه هاي مرتبط 
نمونه 
 آزمايش

8،321 8،313 3،111 9،111 9،111 88،182 3،811 83،381 81،111 331 938 911 3 

 8 833 811 238 83،111 83،381 3،198 2،383 1،111 1،111 81،111 9،111 8،111 ساعت-نفر ارايه خدمات مشاوره تخصصي 

 ارايه خدمات كتابخانه اي تخصصي 
-عضو
 خدمت

9،189 88،921 91،111 91،111 91،111 88،811 3،311 88،181 89،111 313 91 38 1 

 831 81،939 89،332 88،181 2،311 2،823 8،131 88،111 33 33 21 83 33 عنوان انتشاركتب ومجالت 

 233 31،911 31،131 818،138 881،111 811،211 31،188 31،311 819 819 819 23 11 مطالعه انجام مطالعات تخصصي وكاربردي مرتبط 

 
برگزاري همايش ها،كارگاه هاي آموزشي 

 ونشستهاي تخصصي
 893 88،288 1،139 1،339 88،311 83،113 9،183 2،211 11 11 881 33 11 مورد

 888 81،313 81،338 1،331 81،111 83،113 1،381 82،111 881 881 812 38 818 عنوان تدوين وچاپ مقاالت 

 
 تهيه اطلس جامع ميراث
 فرهنگي كشور

ميزان 
 پيشرفت

81 3 81 1 1 81،111 1،833 89،811 83،111 811،111 813،811 898،111 9111 



 

شماره طبقه
 

ی
بند

 
 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8533 

عملکرد 

ماهه شش

8537 

پیش بینی 

8537 

بینی پیش

برنامه 

8531 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

ماهه شش

8537 

بینی پیش

8537 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

ماهه شش

8537 

بینی پیش

8537 

 برآورد

8531 

 
علمي  مراكز باسايرتوسعه مشاركتهاي علمي 

 بين المللي و داخلي
 11 3،329 8،331 1،111 9،911 9،818 121 8،131 21 21 21 11 91 فاهمنامهت

 31 3،211 91،111  8،111 321 911 331 93 93 81 8 1 پايان نامه حمايت ازپايان نامه ها 

 899 89،311   211 123 1 1 3 3 3 1 1 طرح سياست پژوهي وآينده پژوهي 

 8،811 831،299 31،999 21،111 88،111 88،981 2،111 81،111 83 83 83 88 83 حوزه مستندسازي حوزه هاي مرتبط 

 
صيانت و حمايت از استمرار توليد صنايع دستي 

 و هنرهاي سنتي در حال زوال
 112 33،113 83،111 1 81،911 81،318 9،911 1 81 81 81 83 88 رشته

8113188111
 

 فن آفريني برنامه توسعه

محصول 
تجاري 
 شده

81 3 83 88 88 83،811 1،991 91،233 91،211 838،111 811،111 813،339 9121 

 
توسعه فنآوري هاي نوين درحوزه ميراث 

 فرهنگي وگردشگري
 8811 893،111 888،111 893،111 3،811 3،123 8،881 8،931 8 8 9 8 8 مورد

 191 33،138 88،181 831،111 1،211 1،393 8،833 9،111 81 81 82 82 8 شركت حمايت از شركت هاي دانش بنيان 

 81،111 989،999 831،911 111،111 81،111 3،211 8،319 1،111 8 8 9 8 8 مركز راه اندازي وحمايت ازمراكزرشد 

 معرفي يافته هاي پژوهشي 
يافته 
 پژوهشي

3 3 83 88 88 8،111 8،918 9،111 3،111 31،111 98،331 83،112 311 

 كاربردي سازي يافته هاي پژوهشي 
يافته 
 پژوهشي

9 2 8 8 8 8،231 8،831 3،131 3،111 31،999 82،111 898،111 8311 

     333،333 433،123 834،383 558،532 جمع

 توضیحات

 .باشدمي نيز دستي صنايع و گردشگري حوزه به مربوط فوق هايفعاليت و هابرنامه به مربوط اطالعات از برخي ها،فعاليت تفكيك امكان عدم و هابرنامه همپوشاني وجود علت به -8

 .باشدمي «ايتوسعه هايپژوهش» فصل به مربوط «آفرينيفن توسعه» برنامه و «فرهنگ و بدني تربيت فرهنگ، امور در توسعه و تحقيق» فصل به مربوط «كاربردي پژوهش» برنامه -8

 

 

  



 

 

 889211شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي اصلي:  گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمانعنوان دستگاه اجرايي اصلي: 

 889212شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي زيرمجموعه:  غربي و ميانه آسياي در ناملموس فرهنگي ميراث حفظ ايمنطقه مطالعاتي مركزعنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه: 

 
شماره طبقه
 

ی
بند

 

عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8533 

عملکرد 

ماهه شش

8537 

بینی پیش

8537 

بینی پیش

 8531برنامه 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

ماهه شش

8537 

بینی پیش

8537 

 برآورد

8531 

عملکرد 

8533 

عملکرد 

ماهه شش

8537 

بینی پیش

8537 

 برآورد

8531 

8213113111
 

برنامه شناسايي وحفظ 
ميراث فرهنگي 
 ناملموس

 تعدادميراث
31 83 31 31 31 82،111 3،311 89،311 82،111 931 912 821 383 

 

انجام بررسي هاي 
تخصصي وكاربردي 

 مرتبط

 بررسي
81 9 81 88 88 9،333 231 8،111 9،111 933 831 813 923 

 

 ها،برگزاري همايش
كارگاه هاي آموزشي 
 ونشستهاي تخصصي

 وردم
91 81 91 93 93 3،398 8،231 3،121 3،111 813 823 891 811 

 
هاي همايش شركت در

 بين المللي
 وردم

81 2 81 31 31 1،138 8،311 3،933 2،831 998 939 811 319 

 
مستندسازي حوزه هاي 

 مرتبط
 حوزه

91 3 91 91 91 8،329 111 8،319 8،231 11 12 39 21 

  87،333 85،333 3،333 87،333 جمع

 

 

  



 

 

 (برنامه اجراییبر حسب ای )های سرمایهتملک داراییاعتبارات  و های عملکردبرآورد سنجه -(5فرم شماره )

 889211شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي اصلي:  گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمانعنوان دستگاه اجرايي اصلي: 

 889211شماره طبقه بندي دستگاه اجرايي زيرمجموعه:  گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمانعنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه: 

 

 شماره 

 بندیطبقه 
 عنـوان بـرنامـه

شماره  

 بندیطبقه 

 سنجه عملکرد عنـوان بـرنامـه

عملکرد  هدف کمی

8533 

عملکرد 

ششماهه 

8537 

عملکرد 

8533 

 8537عملکرد ششماهه 
عملکرد 

8533 

8537 8531 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8531 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

بینی پیش

 برنامه

پیش بینی 

8531 

8213118111
 

برنامه تامين، حفاظت و مرمت ميراث منقول 
      و با ارزش و تاريخي

 8،398،113 8،398،918 8،398،918  8،338،333  

8213113111
 

  319،318  381،231 381،231 113،913       ايبرنامه گسترش خدمات موزه

  2،133،333  8،135،338 8،135،338 2،543،581 جمع
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 رسانه
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 8- مقدمه 

 کسانی چه آن مخاطبان یا و یابد انتقال منظور چه به باشد، چه پیام محتوای کهاین به بسته و است ارتباط برقراری و پیام انتقال ابزار رسانه

 بتوان که باشد زیاد حدی به آن مخاطبان یا پیام گیرندگان تعداد  که شودمی گفته ارتباطی وسایل به جمعی هایرسانه. دارد مختلفی انواع باشند،

 را «جمع» عنوان پیام، یبالقوه گیرنده و مخاطب تعداد چه با کنیم مشخص کهاین برایواحدی  شاخص ؛ اماکرد اطالق هاآن به را جمع عنوان

 رسانه محتوای به دسترسی برای محدودیت نبود ،جمعی های رسانه هایمشخصهمهمترین  از یکی. ندارد وجود نمود،استفاده  هاآن ایبر توانمی

 و رادیو مجالت، و ها روزنامه مثل همگانی نشریات ترتیب این به. دارد را جمعی یرسانه به دسترسی امکان بالقوه بطور هرکس یعنی است،

 جمعی هایرسانه انواع ترین شده شناخته از( هاخبرگزاری و رسانی اطالع هایپایگاه مانند) اینترنت بستر روی آزاد دسترسی با محتوای و تلویزیون

 ومطلوب  روش به هاپیام این اینکه برای و شودمی منتقل هانهرسا طریق از که است هاییپیام مهمترین دانش، و اخبار سرگرمی، آموزش،. باشندمی

 .اندگرفته شکل ایرسانه هایسازمان یابد، انتقالباال  بخشی اثر و کارایی با

. کند می هدایت اهداف آن به رسیدن برای را سازمان یهافعالیت ،مدیریت و آیندمی بوجود مشخص اهدافی به دستیابی برای هاسازمان

 برای کنترل و هدایت امکانات، و منابع بسیج سازماندهی، ریزی،برنامه در انسانی و مادی منابع کارآمد و مؤثر کارگیری به فرایند» را مدیریت

 کارگیریبه سازماندهی، ریزی،برنامه بر نیز ایرسانه هایسازمان مدیریت. انددانسته «قبول مورد ارزشی نظام اساس بر و سازمانی اهداف به دستیابی

 با شدن روبرو و کندمی ترپیچیده را ایرسانه هایسازمان در مدیریت که چهآن. دارد زیادی وابستگی مدیریت هایکارویژه دیگر و منابع موثر

 .است هاانسان زندگی ونشئ تمام در هارسانه گسترش به رو و بدیلبی نقش سازد،می تر بغرنج را ایرسانه هایسازمان رویپیش هایچالش

( دولت در فصل رسانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 9318در این فصل مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز برنامه ساالنه )سال 

اسالمی، وزارت های اصلی مرتبط با این فصل عبارتند از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، سازمان خبرگزاری جمهوری دستگاه

 فرهنگ و ارشاد اسالمی )معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی( و شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.

 

 2- های فصل رسانه در اسناد باالدستیوضعیت دستگاه 

 2-8 هاشرح وظایف و ماموریت 

  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران -الف

و سایر قوانین و مقررات  9331قانون اساسی و قانون اساسنامه مصوب سال  971اسالمی ایران به موجب اصل سازمان صدا و سیمای جمهوری 

خاص خود زیر نظر مقام معظم رهبری و همچنین نظارت مشترک قوای سه گانه در چهارچوب شورای نظارت مصوب مجمع تشخیص مصلحت 

 گردد.نظام اداره می

قانون اساسی، اساسنامه سازمان صدا وسیما )مصوب  971و سیمای جمهوری اسالمی ایران در اصل ها و وظایف سازمان صدا ماموریت

های صدا و سیمای مشی کلی و اصولی برنامه (، قانون خط8/91/9311(، قانون اداره صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران )مصوب 17/7/9331

قانون اساسی )مصوب مجمع تشخیص مصلحت( و اصالحات بعدی  971جرای اصل ( و قانون نحوه ا97/4/9339جمهوری اسالمی ایران )مصوب 

مجلس شورای اسالمی،  9331آن تبیین شده است. بر اساس مفاد فصل دوم قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 ها، وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:هدف

 ان یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسالمی، ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد  هدف اصلی سازمان به عنو

 هایبرنامهدر چارچوب  هاهدف. این باشدمیفضایل اخالقی و شتاب بخشیدن به حرکت تعاملی انقالب اسالمی در سراسر جهان 

 د.گردتفریحی تأمین می ارشادی، آموزشی، خبری و
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 با  تواندمی سازمان جامعه موجود هنری جذب استعدادهای و شناسایی و سازمان موجود امکانات از بیشتر برداریهبهر به منظور

 و ایجاد نمایش سالنهای تأسیس نیز و تحقیقاتی هنری، فرهنگی، هایگروه و واحدها به تشکیل اسالمی ارشاد وزارت هماهنگی

 .کند اقدام نمایشگاهها

  المللی در سطح جهانی به گسترش مبادالت و ارتباطات بین های مفید رادیو تلویزیونی و عرضه آنتولید برنامهسازمان باید از طریق

 .اقدام نماید رعایت موازین اسالمیبا

 دانشکده گسترش و تکمیل به است موظف فنی، سازمان هایتخصص و هنری هایرشته در نیاز مورد انسانی نیروی تأمین منظور به 

 نیاز بپردازد. حد در اسالمی جمهوری مایسیو صدا

 دولتی غیر یا دولتی دیگر یهاشرکت در یا کند اداره صورت شرکت به بداند مقتضی که را خود یهافعالیت از رشته آن تواندمی سازمان

 کند. مشارکت و گذاریسرمایه است سازمان یهافعالیتزمینه  در آن موضوعکه

 سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی -ب 

تا اخبار کشور را گردآوری و در  تاسیس شدنام آژانس پارس در وزارت امور خارجه با  9393در سال سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 

زیر نظر وزارت فرهنگ، وزارت پست  ترتیببه کل تبلیغات درآمد و  ادارهتابعیت به  9391در سال آژانس پارس . دسترس مردم و مطبوعات قرار دهد

وزارت  تابعیتبه « خبرگزاری پارس»آژانس پارس با تغییر نام به  9341در اسفند سال . کرد وظیفهو وزارت کار انجام  وزیرتلفن، نخست  و و تلگراف

خاص وابسته به وزارت اطالعات و  هاساسنامخبرگزاری پارس به صورت یک شرکت دولتی مستقل با  9314سال  و از اطالعات و جهانگردی درآمد

با تصویب مجلس خبرگزاری پارس  9331تاریخ هشتم دی ماه سال در نیز پس از پیروزی انقالب اسالمی . جهانگردی وقت به فعالیت خود ادامه داد

 .یافتنام تغییر  به خبرگزاری جمهوری اسالمیشورای اسالمی 

گرد آوری و انتشار خبرها، گزارشها و مقاالت و »ری اسالمی ماموریت اصلی این سازمان اساسنامه سازمان خبرگزاری جمهو 9مطابق ماده 

است و در این جهت مجاز است در زمینه خرید و فروش عکس، خبر،مقاله، گزارش و تفسیر و « عکسهای مربوط به ایران و سایر کشورهای جهان

هرگونه قراردادی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای پیشبرد هدفهای  مثال آن در ایران ودر سطح بین الملل مبادرت کند یا به عقد

سیاست های نظام اداری کشور  98خود بپردازد و از خدمات تخصصی یا مشورتی افراد و موسسات داخلی و خارجی استفاده کند. عالوه بر این بند 

قوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه ابالغی مقام معظم رهبری )شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به ح

)در دسترس قرار دادن   3/99/87مصوب مجلس شورای اسالمی  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  1مند مردم به اطالعات صحیح( و ماده 

وبات و تصمیماتی که موجد حق یا تکلیف عمومی است( خط راهنمای اطالعات در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض ، الزام به انتشار مص

 شود.خبرگزاری ایرنا محسوب می

حقوقی و استقالل مالی و وابسته به وزارت ارشاد  یتاساسنامه سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی، این سازمان دارای شخص 4طبق ماده 

شود. طبق تبصره همین ماده مواردی که در های دولتی با اصول بازرگانی اداره میه شرکتباشد و طبق مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط بمی

 باشد.بینی نشده است تابع قانون تجارت میپیش اسنامهاین اس

 معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -ج

 و ارشاد اسالمی عبارتست از: معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ وظایف

 های وزارتخانه.چارچوب سیاست رسانی و تبلیغاتی کشور درهای خبری و اطالعریزی در زمینه اداره و توسعه فعالیتگذاری و برنامهسیاست 

 یغاتی.سیاست گذاری و تدوین ضوابط مربوط به ورود و خروج مطبوعات و نشریات و سایر محصوالت خبری، اطالع رسانی و تبل 

  مسابقات و  نمایشگاهها، و ها جشنواره برگزاری از معنوی و مادی حمایت و سیاست گذاری و تعیین ضوابط و صدور مجوز

 سمینارهای مطبوعاتی در سطح ملی و بین المللی.
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 های فعالیت و هابرنامهگذاری و تدوین ضوابط و هدایت نحوه گردآوری، پردازش و انتشار اطالعات مربوط به پیشرفت سیاست

 دستگاههای دولتی، نهادها و موسسات عمومی.

 سازی به منظور همکاری بیشتر مردم با دولت.های دولت در افکار عمومی و فرهنگها و فعالیتگذاری در زمینه بررسی اثرات برنامهسیاست 

 رسانی با امور خبری، مطبوعاتی و اطالعالمللی در ای و بینهای منطقهگذاری در راستای مبادالت رسانه ای با سازمانسیاست

 ی اجراییهادستگاههمکاری سایر 

  رسانی و های مطبوعاتی خبری، تبلیغاتی و اطالعنگاران، فعالیتو ضوابط مربوط به حمایت و تشویق روزنامه هاسیاستتدوین

 های صنفی و تخصصی مربوطهتشکل

 یت های خبری، مطبوعاتی و تبلیغاتی کشور.جهت شکوفایی استعدادها در زمینه فعال ریزیبرنامه 

 های خبرگزاریهای غیردولتی و پایگاههای خبری ، حمایت و تعیین ضوابط در زمینه تأسیس، انحالل و توسعه فعالیتریزیبرنامه

 الکترونیک در چارچوب قوانین، مقررات و نظارت بر آنها.

 ای مطبوعات و نظارت بر آن.در تهیه و تنظیم استانداردهای فنی و حرفه  ریزیبرنامه 

 در تعیین نمایندگان مطبوعاتی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور و نظارت بر فعالیت آنان. ریزیبرنامه 

 .تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به فعالیت های آموزشی در زمینه خبری، مطبوعاتی و تبلیغاتی 

 های خارجی و مؤسسات خدماتی مرتبط در ایران و نظارت خبرنگاران و نمایندگان رسانه تعیین ضوابط و صدور مجوز فعالیت بررسی و

 بر کار آنها.

 مجوز تأسیس و تصمیم گیری درزمینه چگونگی فعالیت نمایندگی های رسانه های خارجی در ایران و  تعیین ضوابط صدور بررسی و

 نظارت بر کار آنها.

  و فعالیت های مطبوعاتی خبری و تبلیغاتی کشور. هابرنامهو  هاستسیاهدایت، هماهنگی و نظارت بر اجرای 

 .بررسی و تجزیه و تحلیل در زمینه بازتاب رویدادهای ایران در رسانه های مهم خارجی و انعکاس ارائه گزارش به مراجع ذی ربط 

 تحلیل آن در حوزه مطبوعات و تبلیغات  بررسی اثربخشی فعالیت رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی با جمع آوری اطالعات و تجزیه و

 ایران و جهان.

 .تعیین خط مشی و تهیه دستورالعمل در زمینه نحوه ارتباط کانون ها و مجامع تبلیغاتی با مجامع بین المللی 

 ایهدایت و حمایت مادی و معنوی از ترویج و آموزش فرهنگ پهلوانی در زمینه های مطبوعاتی و رسانه 

 بر سازمان صدا و سیماشورای نظارت  -د

 و جمهور رئیس نمایندگان از مرکب صدا و سیما برعهده شورایی سازمان بر ، نظارتقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 971مطابق اصل  

نیز هفت « نظارت بخش در اساسی قانون 971 اصل اجرای نحوه»قانون  .باشدمینفر،  دو کدام اسالمی، هر شورای مجلس و قضائیه قوه رئیس

 دفاتر و شهرستانها و استانها مراکز مدیران و وی معاونین و سیما و صدا سازمان شمارد و برای ادای این وظایف، رئیسمیوظیفه را برای این شورا بر

هند. این وظایف د قرار اختیارشان در را نظارت شورای درخواست مورد ومدارک اسناد و اطالعات سازد تامی را موظف کشور از خارج نمایندگی

 عبارتند از:

 نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و تذکرات الزم در مورد تخلفات و انحرافات جهت 

 اصالح امور مذکور

  بیاید و اعالم نظر ی اجرایی که در نظر است در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به مرحله اجراء در هاسیاستنظارت بر

 شورا به رئیس سازمان اصالحی

 نظارت بر حسن اجراء قوانین مربوطه در سازمان صدا و سیما 
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 نظارت بر ایجاد و یا انحالل هر بخش ، واحد ، شعبه و دفاتر و نمایندگی در سازمان 

 نظارت بر انعقاد قراردادها و خریدهای داخلی و خارجی سازمان 

  سازمان طبق قانون برعهده دارد و انجام می دهدنظارت بر سایر اموری که 

 گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه جمهوری اسالمی ایران 

 سند چشم انداز 

 اول با جایگاه یافته توسعه است کشوری ایران »شمسی که در آن  هجری 9414 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز مطابق سند چشم

، «بین الملل روابط در موثر و سازنده تعامل و با اسالم جهان در بخش الهام ، و انقالبی اسالمی هویت با منطقه، سطح فناوری در و علمی اقتصادی،

دستیابی جامعه ایرانی به های متولی فصل رسانه )سازمان صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسالمی و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد( در دستگاه

ی اسالمی، ملی و هاارزشاخالقی و  یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصولوسعهت»هایی از قبیل ویژگی

، «قضایی مند از امنیت اجتماعی واجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره ساالری دینی، عدالتانقالبی با تأکید بر: مردم

ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام روحیه کاری، انضباطمند، برخوردار از وجدانپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتفعال، مسئولیت»

 یساالری دینی، توسعهتحکیم الگوی مردمبخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با الهام »، « و مفتخر به ایرانی بودن اسالمی و شکوفایی ایران

های امام ای براساس تعالیم اسالمی و اندیشهاسالمی و منطقه کارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی

 .باشدمیی نقش مهمی دارا« دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت»و (« خمینی )ره

 2-2-  ی اقتصاد مقاومتیهاسیاستاهداف و 

الگوی اقتصادی بومی و علمی با پیروی از ایران « 11/99/9311ی کلی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقالب مورخ هاسیاستابالغیه »مطابق 

های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق دستاوردهای کشور در زمینهبا حفظ است(،  که همان اقتصاد مقاومتی)برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی 

گرا، پویا و پیشرو را زا و بروناقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون، انداز بیست سالهها و اصول قانون اساسی و سند چشمآرمان

ی کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی توسط مقام هاسیاست 19و  11های بند د.بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشمحقق سازد و الگوئی الهام

 :باشدمی هاسیاستهای اجرایی متولی فصل رسانه در خصوص اجرای این معظم رهبری مرتبط با دستگاه

 ولد و اعطای وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال متقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره: 11بند

 نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه

  ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر های علمی، آموزشی و رسانهتبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط: 19بند

 و رایج ملی

منظور گفتمان سازی اقتصاد شورای اقتصاد درخصوص برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به 98/1/9313مورخ  14114مطابق مصوبه شماره 

 :باشدمیهای اجرایی متولی فصل رسانه ی دستگاههافعالیتی اقتصاد مقاومتی مرتبط با هاسیاست( مصوبه مذکور به 3ماده ) 7و  3، 4مقاومتی، بند 

  های فرهنگی، هنری گذاری با استفاده از ظرفیتوری، کارآفرینی و سرمایهتقویت و ترویج فرهنگ جهادی در تولید ثروت، بهره :4بند

 ایو رسانه

  تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و ابعاد فرهنگی آن3بند : 

  ایای فرهنگی و هنری و رسانهها و ابزاره: گفتمان سازی و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت7بند 

 مطابق مصوبه فوق عبارتند از:« 4»های عملیاتی مربوط به بند برنامه -الف

  ی کاربردی در راستای تبیین و شناسایی وضع موجود فرهنگ و اخالق کار، کارآفرینی و روحیه هاپژوهشحمایت از مطالعات و

 وریهای فرهنگ و اخالق کار و بهرهو ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود و ارتقای شاخص هافعالیتجهادی در 
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 های فرهنگی و هنری کشور برای ترویج فرهنگ جهادیبه کارگیری ظرفیت 

 وحیه کارآفرینی ای و تبلیغی در راستای بستر سازی برای گفتمان سازی و ترویج فرهنگ و رحمایت از آثار سینمایی، فرهنگی، رسانه

 گذاری و اشتغال مولدو سرمایه

 الذکر عبارتند از:مطابق مصوبه فوق« 3»های عملیاتی مربوط به بند برنامه -ب

  ی کاربردی در راستای تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و ابعاد فرهنگی آن و تدوین اصول و مبانی هاپژوهشحمایت مطالعات و

 فرهنگی اقتصاد مقاومتی

 و ابعاد اقتصاد مقاومتی هاسیاستز هنرمندان، اندیشمندان و نویسندگان برای تبیین و ترویج حمایت ا 

 الذکر عبارتند از:مطابق مصوبه فوق« 7»های عملیاتی مربوط به بند برنامه -ج

 اهداف اقتصاد اسالمی، اصالح الگوی مصرف  و ارتقاء فرهنگ عمومی متناسب با الزامات و -ترویج الگو و سبک زندگی ایرانی

 مقاومتی با استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری

 ای و تبلیغی برای گفتمان سازی و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتیحمایت از آثار سینمایی، فرهنگی، هنری، رسانه 

 د مقاومتیهای اجتماعی و مجازی و دیجیتال در راستای ترویج اهداف اقتصاگیری از ظرفیت شبکهزمینه سازی برای بهره 

 گیری از فضاها و رخدادهای فرهنگی برای ترویج فرهگ اقتصاد مقاومتیبهره 

 ی اقتصاد مقاومتیهاسیاستگیری از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی کشور با هدف کاهش تهدیدات خارجی و تحقق اهداف  بهره 

 های مذهبی برای ترویج و تعمیق مبانی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و های کانونفعال سازی و بهره گیری از ظرفیت

 اعتقادی مرتبط با اقتصاد مقاومتی

مقاومتی  اقتصاد سازی گفتمان و سازی فرهنگ به مربوط هایپروژه مجری 9311 سال از ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان -د

تصمیمیات ستاد فرماندهی براساس  9318در سال سازمان صدا و سیما  . الزم به ذکر استاین سازمان به شرح زیر است 9317بوده که پروژه سال 

 های ابالغی اقدام خواهد نمود.ها و پروژهاقتصاد مقاومتی نسبت به اجرای برنامه

 زیر پروژه عنوان پروژه ردیف

9 
 به امیدبخشی تولید، موانع رفع هدف با سیما و صدا از ویژه هایبرنامه پخش و تولید

 مقاومتی اقتصاد گفتمان تقویت و داخلی کاالهای مصرف ترویج گذاران،سرمایه

 ایرسانه هایپژوهش

 ای )رادیویی و تلویزیوی(رسانه محصوالت تولید

 2-3- توسعه ششم برنامه ی کلیهاسیاست 

توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد.  توسعه ششم یسالهپنج یبرنامه کلی یهاسیاست کشور، یساله 11 اندازچشم دوّم یدهه یآستانه در

و « 41»، بندهای فناوری اطالعات و ارتباطاتی امور هاسیاست« 38»و « 33»، «33»های بند ی امور اقتصادی،هاسیاست« 3»و « 9»بندهای 

« 73»و « 71»، «79»، «31»، «38»و بندهای  امور سیاست خارجیی هاسیاست« 33»و « 39»، بندهای امور اجتماعیی هاسیاست« 43»

 :باشدمیهای اجرایی متولی فصل رسانه های دستگاه، مرتبط با وظایف و رسالتامور فرهنگیی هاسیاست

  درصد در  8های کشور، متوسط رشد ی امکانات و ظرفیتای که با بسیج همهگونهزا بهشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالر -9بند

 دطول برنامه محقق شو

  گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتیمشارکت و بهره -3بند 

  سازی ی مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومیی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشهتوسعه -33بند

 های اجتماعیشبکه

  المللی فضای مجازیمؤثر و هدفمند در تعامالت بین حضور -33بند 
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  برداری های فضایی و حفظ و بهرهبرداری از سامانهی فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهرهتوسعه -38بند

 حداکثری از نقاط مداری کشور

  ی کلی جمعیتهاسیاستها و ترتیبات الزم برای تحقق سازی و ایجاد زمینهفرهنگ -41بند 

  و توجه ویژه به نقش  های عرصهتقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه -43بند

 ی آنانسازنده

  المللیهای رایج بینهای فرامرزی با زبانی کمّی و کیفی رسانهتوسعه -39بند 

  ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومیها و گیری حداکثری از روشبهره -33بند 

  ی انقالب اسالمی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسالمیهاارزشتالش شایسته برای تبیین  -38بند 

  مقاومتی اقتصاد یهاسیاست و مصرف الگوی اصالح یدرباره سازیفرهنگ و ایرانی –ارائه و ترویج سبک زندگی اسالمی  -31بند 

  حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگی و هنریِ مقوّم اخالق،  -79بند

 ایرانی –فرهنگ و هویت اسالمی 

  منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسالمی حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به -71بند

 و مقابله با تهدیداتایرانی  -

  اقتصادی، سیاسی، ساختارهای در ایرانی –های هویت اسالمی توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص -73بند 

 کشور فرهنگی و اجتماعی

 2-3-  توسعه ششم پنجساله برنامهو قانون  های توسعه کشوراحکام دائمی برنامهقانون 

 های توسعه کشوربرنامهقانون احکام دائمی 

  تعیین شده است.« شورای عالی سالمت و امنیت غذایی»عنوان عضو ایران به اسالمی هوریئیس سازمان صدا و سیمای جمر 7ماده در 

  تعیین شده است. «شورای برنامه ریزی و توسعه استان»عنوان عضو ها بهکل صدا و سیمای استانان مدیر 39در ماده 

  37صدا و سیما در ماده وظایف سازمان: 

حضرت امام  عملی سیره و فرهنگی و سیاسی دینی، اندیشه و( ص)محمدی ناب اسالم مبانی هداشتنبه منظور زنده و نمایان نگ

یک معیار  عنوان به ایشان نقش کردن برجسته و( العالی مدظله)رهبری معظم مقام و ایران اسالمی هوریخمینی)ره( بنیانگذار جم

است با  مکلف دولت آینده، هایری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلتس و هابرنامه و هااساسی در سیاستگذاری

 هنگیفر مراکز دانشگاهی، جهاد و علمی مراکز و دانشگاهها پرورش، و آموزش ویژه به مربوط دستگاههای همه ظرفیت از گیریهرهب

 :هدد و بسیج اقدامات زیر را انجام دنها مردم مؤسسات و ها شهرداری سیما، و صدا علمیه، یها حوزه هنری، و

 مقام ابالغی هایالف ـ ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار الزم به منظور اجرائی شدن خط مشی حضرت امام خمینی)ره( و سیاست  

 العالی( مدظله)هبریر معظم

 ـ اجتماعی تشکلهای هی،شگادان و علمیه هایب ـ پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه 

 و نهادها و ها شخصیت و اسالمی انقالب های اندیشه و شناسی ایران شناسی، شیعه شناسی، اسالم زمینه در نهاد مردم هنگیفر

 و معنوی و مادی ساماندهی با هنری و ای رسانه های فعالیت و المللی بین مجازی های شبکه گسترش همچنینمجامع تقریبی و 

 اسالمی نظام معاند ههتوسعه سرمایه انسانی و مقابله با جب

 آموزش هایآیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه 

 هوریدا و سیمای جمص سازمان علمیه، های حوزه عالی شورای اسالمی، ارشاد و هنگرش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرپرو و
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به  و شودمی تهیه هبریاسالمی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )ره( و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم ر

 .رسدمی وزیران هیأتتصویب 

  37ماده « چ»سازمان صدا و سیما در بند وظایف: 

 ای  خود بهقانون  مدیریت  خدمات  کشوری  مکلفند  یک درصد اعتبارات  هزینه 1کلیه  دستگاههای  اجرائی  مشمول  ماده 

و  سازی را  طی  قرارداد  مشخص  با سازمان  صدا  و  سیما  صرف  تولید  برنامه  جهت  فرهنگ 3و  4، 9استثنای  فصول 

 بخشی و اطالع رسانی نمایند.آگاهی

 (8393 ـ8344) ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامهقانون 

 :وظایف و تکالیف مربوط به سازمان صدا و سیما

 فرآوری و کشاورزی محصوالت وکیفی کمی بهبود آب، مصرف مدیریت ترویجی، آموزشی، های برنامه پخش و تولید: 33 ماده د بند 

 تأمین و سفارش به برداران، بهره به علمی های یافته انتقال و وری بهره کشور، طبیعی منابع و زیست محیط از حفاظت تولیدات،

 سیما و صدا سازمان توسط کشاورزی جهاد وزارت مالی

 به مختلف های شبکه های برنامه از بخشی اختصاص ضمن است موظف ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا: 83 ماده پ بند 

 .دهد اختصاص موضوع این به را خود نمایشی هنری های برنامه تولیدات از درصد ده حداقل شهادت، و ایثار فرهنگ ترویج موضوع

 علوم، پرورش، و آموزش اسالمی، ارشاد و فرهنگ هایوزراتخانه ایران، اسالمی جمهوری سیمای و صدا: 83 ماده ج بند 9 تبصره 

 فرهنگی نهادهای سایر و مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنیاد کشور، پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات

 .دهند انجام آنها معرفی جهت را الزم فرهنگی اقدام ماندگار هایچهره این به نهادن ارج جهت مکلفند

 و کلی سیاستهای رعایت با مکلفند ربطذی دستگاههای سایر و سیما و صدا سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت: 11 ماده ب بند 

 رعایت با هنری و فرهنگی گریتصدی و مجوزها فهرست اساسی قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای قانون

 تعیین برنامه قانون اجرای اول سال پایان تا که را نهادمردم هایسازمان و تعاونی و خصوصی بخش به واگذاری قابل شرعی موازین

 .نمایند واگذار برنامه قانون اجرای سالهای طول در شودمی

 استخدامی و اداری سازمان سازمان، پیشنهاد با فروش و واگذاری نحوه و مذکور فهرست تعیین شیوه شامل بند این نامهآیین ـ تبصره

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به سیما و صدا سازمان و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت همکاری و کشور

 جوانان، و ورزش وزارت و سیما و صدا سازمان مشارکت با برنامه اجرای اول سال پایان تا است مکلف دولت: 11 ماده پ بند 

 .نماید بینیپیش را ورزشی مسابقات پخش از ناشی تبلیغاتی درآمدهای تقسیم نحوه خصوص در الزم قانونی تمهیدات

 و فرهنگ اصحاب شغلی امنیت  و هنری فرهنگی، آثار پدیدآورندگان حقوق از حمایت منظور به است مکلف دولت : 11 ماده چ بند 

  و مناسبات تنظیم و هنری فرهنگی، هایعرصه در المللیبین حضور برای بسترسازی رسانه، و سیما و صدا قلم، و مطبوعات و هنر

 :آورد عملبه را  ذیل اقدامهای هنری و فرهنگی امور با مرتبط حقوقی و حقیقی اشخاص میان روابط

 صنفی نظام استقرار و رسانه و سیما و صدا قلم، و مطبوعات و هنر و فرهنگ اصحاب شغلی امنیت جهت الزم قانونی تمهیدات ـ9

 فرهنگ بخش

 قانونی مراحل طی جهت تبلیغات و هارسانه و مطبوعات حقوقی جامع نظام تبلیغات و مطبوعات قوانین اصالح و بازنگری ـ1

 قرار بیکاری بیمه پوشش تحت دهندمی دست از را خود شغل که سیما و صدا و رسانه و هنر و فرهنگ : اصحاب11 ماده ح بند 

 .دهدمی قرار بیکاری بیمه صندوق اختیار در منظور این به را اعتباری هایکمک سنواتی بودجه لوایح چهارچوب در دولت. گیرندمی

 ارشاد و فرهنگ وزارت مشترک پیشنهاد به قانون این شدن االجراءالزم از پس ماهشش مدت ظرف بند این اجرائی نامهآیین ـ تبصره

 .رسدمی وزیران هیأت  تصویب به و تهیه سازمان و ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان اسالمی، تبلیغات سازمان اسالمی،
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 را صداوسیما سازمان بودجه تأمین در خود سهم سنواتی، بودجه قالب در برنامه قانون اجرای ابتدای از است مکلف دولت: 13 ماده 

 از پایه سال به نسبت سازمان اعتبار افزایش. دهد تخصیص و لحاظ دولت عمومی بودجه( 1/7۷) درصد دهم هفت میزان به حداقل

( مرزی برون و استانی ملی،) تولیدی هایبرنامه کیفی و کمی توسعه ها،استان( 911۷)صددرصدی پوشش جهت ماده این محل

 تناسب به جز مزایا و حقوق افزایش هرگونه و شودمی هزینه فنی توسعه و فاخر هایسریال و فیلمها و مستند ،(انیمیشن)پویانمایی

 گزارش ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان .است ممنوع شود،می مشخص سنواتی بودجه در که کشور بخشهای سایر

 .کندمی ارائه اسالمی شورای مجلس به را ماده این ساالنه

 آن اجتماعی آسیبهای و طالق بودن ضدارزش ازدواج، ترویج خود های برنامه در است مکلف سیما و صدا سازمان: 914 ماده ب بند 

 زندگی سبک اصلی محورهای عنوان به را خانواده حرمت حفظ و خانواده به زوجها پایبندی افزایش فرهنگ فرزندان، و زوجها برای

 .دهد قرار مدنظر ایرانی ـ اسالمی

 2-3- توسعه ششم برنامهی اهداف کلی و راهبردها 

 راهبردهای دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

9 

 رسـانی، اطـالع  بخشـی، آگـاهی  سازی،فرهنگ
 تقویـت  اخالقـی،  فضـائل  رشد جامعه، آموزش
 و جامعـه  در نشـاط  ایجـاد  اعتماد، و امید روحیه

 ملی انسجام افزایش

 تلویزیونی هایبرنامه کیفیت بهبود و تولید افزایش طریق از محتوا به داخلی مخاطب دسترسی بهبود -

 ردیویی هایبرنامه کیفیت بهبود و تولید افزایش طریق از محتوا به داخلی مخاطب دسترسی بهبود -

 پخش و تولید هایزیرساخت توسعه و بهبود -

 المللیبین ایرسانه تعامالت به بخشیدن شتاب 1
 هابرنامه کیفیت بهبود و تولید افزایش طریق از تولیدی محتوای به مرزی برون مخاطبان دسترسی بهبود -

 برونمرزی هایفعالیت گسترش -

 عمومی های آگاهی ارتقای و رسانی اطالع 3

 خبری محصوالت انتشار و تولید کیفی و کمی رشد -

 المللی بین و ای منطقه ملی، سطح در خبر جغرافیایی پوشش گسترش -

 عمومی مطالبات درخصوص رسانیاطالع و مختلف هایحوزه در مردم تکالیف و حقوق به نسبت بخشیآگاهی -

4 
 سطح در ایرنا تولیدات رقابت توان افزایش

 منطقه و داخلی های رسانه
 منطقه و داخلی های رسانه سطح در ایرنا تولیدات رقابت توان افزایش -
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 اجرایی فصل رسانه اقداماتها، راهبردها و هدف -(8فرم شماره )

 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

9 
بهبود دسترسی مخاطب داخلی به محتوا 

تولید و بهبود کیفیت  از طریق افزایش
 های تلویزیونیبرنامه

 تلویزیونی برنامه پخش و تولید -
 تلویزیونی برنامه تامین -
 انتشار و رویدادها و وقایع درخصوص رسانیاطالع -

 تلویزیونی اخبار

 خارجی های برنامه تامین
 داخلی های برنامه تامین
 خبرتلوزیونی پخش تولیدو
 مجازی درفضای پخش تولیدو
 استانی سیمای پخش تولیدو
 سراسری سیمای پخش تولیدو

1 
بهبود دسترسی مخاطب داخلی به محتوا 
از طریق افزایش تولید و بهبود کیفیت 

 های رادیوییبرنامه

 تولید و پخش برنامه رادیویی -
رسانی در خصوص وقایع و رویدادها و انتشار اطالع -

 اخبار رادیویی

 خبررادیویی پخش تولیدو
 مجازی درفضای پخش تولیدو
 استانی صدای پخش تولیدو
  سراسری صدای پخش تولیدو

 پخش و تولید هایزیرساخت توسعه و بهبود 3
 تلویزیونی و رادیویی جمعیتی و جغرافیایی پوشش بهبود -
 نوری فیبر شبکه طریق از سیگنال امن انتقال توسعه -
 ملی اهوارهم و

 سیما تولید فنی تجهیزات و تاسیسات از نگهداری و برداریبهره
 صدا تولید فنی تجهیزات و تاسیسات از نگهداری و برداریبهره

 ایهای سرمایهاجرای طرح های تملک دارایی

4 
 مرزی برون مخاطبان دسترسی بهبود-
 افزایش طریق از تولیدی محتوای به

 هابرنامه کیفیت بهبود و تولید

 الملی بین سطح در برنامه پخش و تولید -
 در اخبار انتشار و رویدادها و وقایع  رسانیاطالع -

 الملیبین  سطح

 مرزی برون سیمای تولیدوپخش
 مرزی برون صدای تولیدوپخش

 

1 
ای شتاب بخشیدن به تعامالت رسانه

 المللیبین
 ازکشور سازمان صدا و سیما دفاترخارج اداره برونمرزی هایفعالیت گسترش -

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی 

3 
 انتشار و تولید کیفی و کمی رشد

 خبری محصوالت

 از استفاده رسانی،اطالع هایزیرساخت تقویت -
 تولید و ثبت، هایروش سازیبهینه  و نوین هایروش

 خبری محصوالت نشر و
 هایسازمان) هاسازمان سایر هایظرفیت بکارگیری -

 انتشار و تولید در( نهاد مردم هایسازمان و دولتی
 خبری هایفرآورده

 ها و تولید بولتن نظرسنجی تهیه
 خبری غیرمکتوب هایتولید و انتشار اخبار و گزارش
 خبری مکتوب هایتولید و انتشار اخبار و گزارش

 نشریات متعلق به سازمان خبرگزاری انتشار

7 
 در خبر جغرافیایی پوشش گسترش

 المللیبین و ایمنطقه ملی، سطح
 درنظر با خبری پوشش جغرافیای در پذیری انعطاف -

 کشور های اولویت گرفتن
 های خبرگزاری ایرنا در داخل و خارجدفاتر و نمایندگی اداره

 ازکشور

8 
 تکالیف و حقوق به نسبت بخشیآگاهی
 رسانیاطالع و مختلف های حوزه در مردم

 عمومی مطالبات درخصوص

 انتشار و آوری جمع در مشخص سازوکارهای استقرار -
 مردم مطالبات و تکالیف حقوق، به مربوط اطالعات

 ها و تولید بولتن نظرسنجی تهیه
 خبری غیرمکتوب هایتولید و انتشار اخبار و گزارش
 خبری مکتوب هایتولید و انتشار اخبار و گزارش

 خبرگزارینشریات متعلق به سازمان  انتشار

1 
 در ایرنا تولیدات رقابت توان افزایش

 منطقه و داخلی های رسانه سطح

 محتوای تولید و خبری محصوالت کیفی  توسعه -
  برجسته و فاخر ایرسانه

 (خبری) ایرسانه خدمات فروش -

ها و تولید بولتن، تولید و نظرسنجی بهبود کیفیت تهیه
خبری و  غیرمکتوبمکتوب و  های انتشار اخبار و گزارش

 نشریات متعلق به سازمان خبرگزاری انتشار



 

 3- ایهای سرمایهای و تملک داراییهای عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه 

 اجرایی و فعالیتمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه تهای عملکرد، اعتبارات هزینه ای و بهای برآورد سنجه -(2فرم شماره )
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شماره طبقه
 

ی
بند

 

عنوان برنامه 
 اجرایی/ فعالیت

سنجه  
 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
8393 

عملکرد 
شش ماهه 

8393 

پیش بینی 
8393 

بینی پیش
برنامه 
8391 

 برآورد
8391 

 عملکرد
 8393 

عملکرد 
شش ماهه 

8393 

پیش بینی 
8393 

 برآورد
8391 

عملکرد 
8393 

عملکرد 
شش ماهه 

8393 

پیش بینی 
8393 

 برآورد
8391 

9711111111
 

برنامه تامین، تولید 
 و پخش سیما

میلیون 
 مخاطب

31 31 31  31 1،134،198 7،111،319 93،111،781 94،311،111 914،411 911،118 111،843 14343 

 

بهره برداری و 
نگهداری از 
تاسیسات و 

تجهیزات فنی تولید 
 سیما

 131 198،111 198،111 437،111 131،111 198،111 198،111 437،111 9  9 9 9 مورد

 
های تامین برنامه
 خارجی

ساعت 
 برنامه

33،111 13،911 33،111  33،111 974،814 941،313 117،181 114،111 1431 3411 3411 3471 

 
های تامین برنامه
 داخلی

ساعت 
 برنامه

11،111 41،111 11،111  11،111 939،998 914،931 911،111 938،111 1431 3491 3491 344 

 
تولید و پخش خبر 

 تلوزیونی
ساعت 

 تولیدو پخش
87،111 11،111 87،111  87،111 431،838 334،311 117،711 311،111 1441 3449 3449 341 

 
تولید و پخش در 

 فضای مجازی
ساعت 

 تولیدو پخش
34،111 33،181 34،111  34،111 87،491 13،179 913،711 991،111 9437 9431 9431 9471 

 
تولیدوپخش 
 سیمای استانی

ساعت 
 تولیدو پخش

171،111 937،711 171،111  171،111 1،888،139 9،133،111 3،811،111 4،111،111 91471 94413 94413 9143 

 
تولید و پخش 

 سیمای برون مرزی
ساعت 

 تولیدو پخش
918،111 17،141 918،111  914،311 9،187،719 841،198 9،111،491 1،111،111 99411 94473 94473 9841 

 
تولید و پخش 
 سیمای سراسری

ساعت 
 تولیدو پخش

914،111 87،781 914،411  914،411 3،787،111 3،179،737 3،133،111 3،733،111 14411 41431 41418 4343 

9711113111
 

برنامه تامین، تولید 
 و پخش صدا

میلیون 
 مخاطب

11 11 11  11 1،438،143 9،134،833 3،131،118 3،111،111 18،718 77،313 931،411 94141 



 

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 

عنوان برنامه 
 اجرایی/ فعالیت

سنجه  
 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
8393 

عملکرد 
شش ماهه 

8393 

پیش بینی 
8393 

بینی پیش
برنامه 
8391 

 برآورد
8391 

 عملکرد
 8393 

عملکرد 
شش ماهه 

8393 

پیش بینی 
8393 

 برآورد
8391 

عملکرد 
8393 

عملکرد 
شش ماهه 

8393 

پیش بینی 
8393 

 برآورد
8391 

 

بهره برداری 
ونگهداری 

ازتاسیسات و 
 تجهیزات فنی

 تولید صدا

 371 347،131 347،131 111،811 371،111 347،131 347،131 111،811 9  9 9 9 مورد

 
تولید و پخش خبر 

 رادیویی
ساعت 

 تولیدو پخش
73،111 41،311 73،111  73،111 137،731 938،781 189،311 311،111 3493 3471 3471 3417 

 
تولید و پخش در 

 فضای مجازی
ساعت 

 تولیدو پخش
93،111 8،311 93،111  93،111 91،117 1،184 98،431 11،111 1413 9491 9491 943 

 
تولید و پخش 
 صدای استانی

ساعت 
 تولیدو پخش

113،111 993،731 113،111  113،111 891،111 137،193 9،993،131 9،914،111 3433 4411 4411 144 

 
تولید و پخش 

 صدای برون مرزی
ساعت 

 تولیدو پخش
13،111 18،111 13،111  31،111 111،141 989،383 341،718 411،111 4481 3447 3447 841 

 
تولید و پخش 
 صدای سراسری

ساعت 
 تولیدو پخش

311،111 981،111 311،111  311،111 811،133 311،391 9،917،191 9،141،111 1431 3413 3413 348 

9711118111
 

برنامه توسعه 
همکاریها و 
ای مبادالت رسانه
 بین المللی

 9147 1،711 1،989 8،119 141،111 984،311 18،431 911،179 91  91 91 91 کشور

 
اداره دفاتر خارج از 

 کشور
 9147 1،711 1،989 8،119 141،111 984،311 18،431 911،179 91  91 91 91 دفترفعال

9718119111
 

برنامه پژوهش 
 های کاربردی

پروژه 
عملیاتی 

 شده
11 11 19  11 9،174 788 1،191 3،111 71 31 931 911 

 
انجام پروژه های 

 پژوهشی
 911 913431 87431 87411 9،111 9،133 438 871 91  91 1 91 پژوهش

 911 11411 71411 31411 9،111 111 311 311 91  91 1 91 تعداد انجام نظرسنجی 

 

پایش و تحقق 
سازی فرهنگ

 اقتصاد مقاومتی
 911 111411   111 111 1 1 1  9 1 1 پژوهش

 98،411،111 93،318،111 1،181،711 99،888،111 جمع کل
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شماره طبقه

ی
بند

 

عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8393 

عملکرد 

شش ماهه 

8393 

پیش بینی 

8393 

بینی پیش

برنامه 

8391 

 برآورد

8391 

عملکرد 

8393 

عملکرد 

شش ماهه 

8393 

پیش بینی 

8393 

 برآورد

8391 

عملکرد 

8393 

عملکرد 

شش ماهه 

8393 

پیش بینی 

8393 

 برآورد

8391 

9711191111
 

 برنامه تولید و
 انتشار خبر 

 14117 7431 4411 4443 811،111 731،481 331،711 311،318 911،111،111  911،111 81،111 941،111 هزار بازدید

 
ها و تولید تهیه نظرسنجی
 بولتن

 11 11419 311413 48471 11،111 14،111 44،939 11،311 9،111  9،111 934 434 بولتن

 

تولید و انتشار اخبار و 
های غیرمکتوب گزارش

 خبری

 1411 9471 1419 1498 911،111 17،111 91،919 89،111 38،111  17،111 91،193 411،448 عنوان خبر

 
تولید و انتشار اخبار و 

 های مکتوب خبریگزارش

هزار عنوان 
 خبر

9،991 479 9،111  9،113،111 111،713 181،348 331،131 711،111 1411 1439 1413 1417 

9711199111
 

برنامه انتشار نشریات 
سازمان خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی

 مخاطب
 روزانه

- 1 949،341  913،111 1 1 913،911 911،111   1411 944 

 انتشار نشریات 
 شمارگان

 )هزار نسخه(
- 1 41،111  31،111 1 1 913،911 911،111   3491 1 

  9،111،111 883،181 331،711 311،318 جمع کل

 باشد.)مربوط به دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( درج شده است، مربوط به این فصل میفصل فرهنگ و هنر  1های مرتبط با آن که در فرم شماره و فعالیت« مطبوعات وارتقای حمایت»توضیحات: برنامه 

 

 



 

 

 919111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  عنوان دستگاه اجرایی اصلی: نهاد ریاست جمهوری

 919111طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شماره  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

 

شماره 

 بندیطبقه

عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8393 

عملکرد 

شش ماهه 

8393 

پیش بینی 

8393 

بینی پیش

برنامه 

8391 

 برآورد

8391 

 عملکرد

8393 

عملکرد 

شش ماهه 

8393 

پیش بینی 

8393 

 برآورد

8391 

عملکرد 

8393 

عملکرد 

شش ماهه 

8393 

پیش بینی 

8393 

 برآورد

8391 

9711197111
 

برنامه نظارت بر سازمان 
 صدا و سیما

 18،111 13،411 38،173 911  911 31 911 گزارش

 
18،111 397 377 433 183 

 رسیدگی به شکایات 
شکایت 

 رسیدگی شده
31 91 31  31 9،719 139 1،318 9،111 17 31 78 83 

 
 نظارت بر امور 
 اجرایی سازمان

 111 971 933 911 3،111 3،711 1،793 4،811 41  41 11 41 گزارش

 

نظارت، ارزیابی و تحلیل 
 های سیاسیبرنامه

 و اخبار

 711 313 481 431 1،811 7،171 1،191 1،978 91  91 3 91 گزارش

 
نظارت، ارزیابی و تحلیل 

 های سیمابرنامه
 9794 9173 9133 111 91،111 11،371 8،134 94،119 93  93 8 93 گزارش

 
نظارت، ارزیابی و تحلیل 

 های صدابرنامه
 117 773 319 111 3،711 91،493 4،171 8،878 93  93 8 93 گزارش

 

نظارت، ارزیابی و تحلیل 
عملکرد سازمان در حوزه 

های فنآوری و رسانه
 مجازی

 833 311 113 413 1،111 4،979 9،331 1،111 3  3 3 3 گزارش

 

انجام مطالعات مرتبط و 
سنجش اثربخشی 

 های صدا و سیمابرنامه

 1 171 171 397 1 4،811 9،141 1 1  1 1 1 1پروژ

  18،111 18،111 13،411 38،173 جمع کل

 

  



 

 (بر حسب برنامه اجرایی  های سرمایه ای )تملک داراییاعتبارات  و های عملکردبرآورد سنجه -(3فرم شماره )

 183111اجرایی اصلی: شماره طبقه بندی دستگاه  عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 183111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
 

 شماره

 بندیطبقه  
 عنـوان بـرنامـه

سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هدف کمی

عملکرد  اولویت برنامه

8393 

عملکرد 

ششماهه 

8393 

پیش بینی 

8393 

8391 
عملکرد 

8393 

8393 8391 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8391 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8391 

 برنامه توسعه رسانه های شنیداری ودیداری 9711117111
    

  877،113 133،111 133،111  9،481،911  

 

 

 919111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  دستگاه اجرایی اصلی: نهاد ریاست جمهوری عنوان

 919111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما
 

 شماره

 بندیطبقه 
 عنـوان بـرنامـه

 عملکردسنجه  عنـوان بـرنامـه

عملکرد  هدف کمی

8393 

عملکرد 

ششماهه 

8393 

عملکرد 

8393 

 8393عملکرد ششماهه 
عملکرد 

8393 

8393 8391 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8391 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8391 

 آالت، اماکن و ماشینتعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمانهابرنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی،  9711191111
    

 9،189 811 811  9،111  

 

 181111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی 

 181111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی
 

 شماره

 بندیطبقه  
 عنـوان بـرنامـه

سنجه 

 عملکرد

 اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

8393 

عملکرد 

ماهه شش

8393 

پیش بینی 

8393 

8393 
عملکرد 

8393 

8393 8391 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8393 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

8391 

 برنامه توسعه رسانه های شنیداری ودیداری 9711117111
      

1 911 911  911  

9711191111 
برنامه تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، 

       آالت، اماکن و ماشینساختمانها
11،383 8،311 8،311  14،111  

  11،111  8،771 8،771 11،383 جمع
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 گردشگری
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 1- مقدمه 

صنعت گردشگری امروزه در اقتصاد بسیاری از کشورها جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. در اوایل قرن بیستم به گردشگری به 

گردشگری به عنوان یک صنعت مورد مطالعه قرار شد، اما با باال رفتن سطح زندگی و تکامل سریع فناوری، امروزه عنوان یک صنعت نگریسته نمی

های این صنعت، های جهانی است. نکته کلیدی که باید بخاطر داشت این است که با توجه به ویژگیگرفته و حاال دیگر یکی از بزرگترین صنعت

های ریزی و همچنین نگرانیبرنامههای بسیاری روبرو است. این امر اثرات مشخصی برای سیاستگذاری و مدیریت و کنترل آن با دشواری

 تری مانند توسعه مقاصد و توسعه پایدار گردشگری را در بر دارد.مشخص

 طبیعی های جاذبه مذهبی، و زیارتی اماکن ناملموس، و ملموس میراث تاریخی، فرهنگی، متنوع و غنی های جاذبه از برخورداری با ایران کشور

 هنرها تنوع و دیرینه عالوه، به. دارد خارجی ایرانگردان جذب و گردشگری صنعت توسعه در گیری چشم قابلیت ،... و درمانی ورزشی، های ظرفیت و

 معرفی و گردشگران نیازهای تأمین برای ارزشمندی بسیار منبع ایران مختلف نواحی و مناطق غذایی محصوالت و هاسوغاتی دستی، صنایع و

 . باشد می جهان به سرزمین این مردمان هویت و تمدن فرهنگ،

 ویژه به و گردد برخوردار توجهی قابل رونق از تواند می کشور گردشگری بخش ،(دستی صنایع و فرهنگی میراث) مذکور ظرفیت دو اتکای به

 و ملی هویت ارتقاء و حفظ بر ثمراتش و فرهنگی مقتضیات با بیشتر انطباق دلیل به آن ورزشی و درمانی علمی، زیارتی، مذهبی، فرهنگی، مدل

 از ناشی درآمد به وابستگی کاهش ملی، اقتصاد توسعه کشور، گرای برون و زا درون های ظرفیت شکوفایی به تواند می اسالمی، انقالب گفتمان

 .نماید شایانی کمک اشتغال ایجاد و نفت فروش

المللی اطمینان از طریق گردشگری داخلی و بینها بتوانند از توزیع منابع در سطح کشور ضرورت وجود گردشگری آن جایی است که دولت

ل و حاصل کنند، بخش خصوصی بتواند درآمد و اشتغال پایداری را ایجاد نماید و از طرفی گردشگران نیز بتوانند از سفری که در آن مقاصد از حم

 ی لذت بخش به دست بیاورند. ااند آرامش و تجربهها، پذیرایی و غیره برای خدمت به آنان آماده شدهنقل، اقامت، جاذبه

سند نویس پیشنهادی پیشباشد. تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری کشور مهمترین حکم برنامه در حوزه گردشگری می ،در برنامه ششم

های وزشکه با رویکرد گردشگری پایدار، رعایت منشور اخالقی گردشگری، توانمندسازی جامعه محلی، توسعه آمراهبردی توسعه گردشگری 

ای در مدیریت اجرایی توسعه های حرفهگردشگری با مشارکت جامعه دانشگاهی، تسهیل فضای کسب و کار و مشارکت ذینفعان به خصوص تشکل

های (  توسعه زیرساخت3( بهبود فضای کسب و کار گردشگری، 2( مدیریت حوزه گردشگری، 1موضوع محوری  6و با معرفی  گردشگری تهیه شده

سعی شده است تا برای حل  ( تبلیغات و بازاریابی6( تسهیل فرایند ورود گردشگران خارجی و 5آموزش عمومی و نیروی انسانی، ( 4، گردشگری

های مندی بین دستگاهرود تا با طی فرایند تصویب سند راهبردی، تعامل جامع و نظامامید آن میی مشخصی ارائه شود. هاموضوعات محوری راهکار

 ای و سایر ذینفعان صنعت گردشگری از جمله جامعه محلی برقرار شود. های حرفهدولتی همکار در توسعه گردشگری و تشکلحاکمیتی و 

دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری ایران برای نویس پیشنهادی پیشاز جمله اقدامات مهم دیگر تدوین 

و ایجاد های ملی تخصصی گردشگری باشد. تصویب این دستورالعمل در کنار تشکیل کمیتهفرهنگی و گردشگری میتصویب در شورای عالی میراث 

 . خواهد بودپنجره واحد ارائه خدمات گردشگری از جمله مهمترین اصالحات ساختاری در حوزه مدیریت گردشگری کشور 

( دولت در فصل گردشگری )مربوط به امور فرهنگ، 1331در این فصل مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز برنامه ساالنه )سال   

های اصلی مرتبط با این فصل عبارتند از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و ( مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دستگاهو ورزش گردشگری

 .شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردیمیراث فرهنگی و گردشگری و گردشگری، پژوهشگاه 
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 4-  های فصل گردشگری در اسناد باالدستیوضعیت دستگاه 

 4-1 هاشرح وظایف و ماموریت 

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -الف

 ای در وزارت داخلهرسماً شکل گرفت و برای اولین بار ادارهبه منظور شناساندن مفاخر و تمدن ایران  1314سال صنعت گردشگری در ایران از 

های راهنمای گردشگری ایران تأسیس شد که فعالیت آن محدود به چاپ نشریات و کتابچه« اداره سیاحان خارجی و تبلیغات» )وزارت کشور( به نام 

هیأت  1342داد که زیرنظر وزارت کشور بود و در نهایت در سال « شورای عالی جهانگردی»، اداره مذکور جای خود را به 1321بود. بعد از شهریور 

با الحاق سازمان جلب سیاحان در وزارت  1353در سال . را تصویب و این سازمان رسماً کار خود را آغاز کرد« سازمان جلب سیاحان»وزیران تأسیس 

« وزارت ارشاد اسالمی» 1351با پیروزی انقالب اسالمی در سال . یافت تغییر نام« وزارت اطالعات و جهانگردی»اطالعات این وزارتخانه به عنوان 

تشکیل شد و کلیه وظایف مربوط به امور سیاحتی، زیارتی، ایرانگردی و « فرهنگ و هنر» و« اطالعات و جهانگردی»های از ادغام وزارتخانه

دهی شد. سپس به موجب مصوبه شورای عالی اداری، کلیه وظایف و جهانگردی در قالب معاونت امور سیاحتی و زیارتی در این وزارتخانه سازمان

منتقل شد تا در قالب سازمان به فعالیت خود « سازمان ایرانگردی و جهانگردی»های معاونت امور سیاحتی و زیارتی در وزارت ارشاد به مأموریت

 .ادامه دهد

ها راث فرهنگی کشور و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جدا و از ادغام آنسازمان میبه همراه ایرانگردی و جهانگردی سازمان  1312سال در 

دستی ایران سازمان صنایع  1315کرد و در سال با کلیه اختیارات زیر نظر رییس جمهور فعالیت خود را آغاز  «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری»

 .تغییر نام یافت «فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث» در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام و به

 کشورهای بر تاکید با المللیبین سازنده و هدفمند تعامل»در بخش گردشگری  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریهدف سازمان 

 بر اتکا با گردشگری بخش ذینفعان جامعه مشارکت بر متکی و کارآمد یکپارچه، حقوقی – مدیریتی نظام توسعه» ،«گردشگری بخش در اسالمی

 تعمیق و تقویت» ،«کشور فرهنگی و تاریخی جغرافیائی، مقتضیات و فنی علمی، معیارهای بر منطبق و اسالمی -ملی یهاارزش اخالقی، اصول

 و ظرفیتها توسعه» ،«گردشگری بخش اجتماعی سرمایه افزایش برای عمومی آگاهیهای ارتقا و فرهنگی و طبیعی دارائیهای و مواریث با جامعه رابطه

 و کمی توسعه طریق از جهانی گردشگری قطبهای از یکی بعنوان کشور واقعی جایگاه به دستیابی» و «گردشگری  زمینه در موجود قابلیتهای ارتقاء

می باشد و وظایف آن  «سفر تسهیل و گردشگری خدمات سازی استاندارد و کیفیت ارتقاء آن، با بازار تطابق و محصول تنوع ملی، گردشگری کیفی

 عبارت است از:

 ی توسعه کشورهابرنامه، هماهنگی، تعیین خط مشی ها و اولویت ها در انطباق با ریزیبرنامهگذاری، سیاست 

 بررسی و مطالعه در زمینه بهبود، توسعه و ترویج صنعت گردشگری داخلی و خارجی 

 ها، ظام نامه های ناظر بر احداث، ایجاد، اداره، توسعه و انحالل مراکز اقامتی، هتلبررسی و ابالغ استاداردها، ضوابط، مقرات و ن

 ی گردشگریهافعالیتهای خدماتی و مسافرتی و سایر مراکزو مجامع مرتبط با های پذیرایی، آژانسمهمانسراها، مجتمع

 اسالمی منطقه گذاری و هدایت فعالیت ها برای ارتباط یا سایر کشورها باالخص کشورهاسسیاست 

 برای جذب گردشگران خارجی، ایجاد تسهیالت و رفع موانع، صدور روادید در مبادی ورودی کشور، ارائه اطالعات و  ریزیبرنامه

 ربطها باهمکاری واحدهای ذیخانهخدمات رفاهیالزم در سفارت

 برگزاری تورها و ارائه سایر خدمات به گردشگران خارجی در های ذیربط برای تامین امنیت، ها و نهادایجاد هماهنگی الزم با دستگاه

 طول اقامت

 های سیاحتی و زیارتی کشورمنظور توسعه گردشگری داخلی و بازدید از امکانات و جاذبهکارهای تشویقی و ترغیبی بهها و راهبررسی طرح 

 ها در داخل کشور به منظور معرفی، ت، نهادها و سایر تشکلها، موسساهماهنگی و برقراری ارتباط و مبادالت با وزارتخانه ها، سازمان

 اطالع رسانی، بسط و توسعه گردشگری داخلی
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 های مناسب برای برگزاری تورهای تخصصی )ورزشی، بهاشتی، علمی و ...(به منظور ایجاد تسهیالت و زمینه ریزیبرنامه 

 های ارتقاء منابع درآمد سازمان از محل صنعت گردشگری مکانیسم ها وبه منظور شناخت بازارهای هدف و بررسی روش ریزیبرنامه

 داخلی و خارجی

  ها و اشخاص حقیفی و حقوقی جهت بهبود و توسعه کیفی و کمی ی حمایتی، هدایتی و نظارتی از موسسات، سازمانهاسیاستاعمال

 خدمات گردشگری

 های اقامتی و پذیرایی و اداره و ارائه خدمات توسط مراکز و مجتمعهای الزم در خصوص صدور مجوزها و نحوه کنترل واعمال نظارت

 دفاتر خدماتی و مسافرتی

 های مسافرتی و ی اطالعاتی در خصوص شرایط، استانداردها و مشخصات مراکز اقامتی و پذیرایی، آژانسهابانکها و ایجاد پایگاه

 هاهای طبیعی و تاریخی، موزهخدماتی، مبادالت ارزی، جاذبه

 اتخاذ تدابیر الزم برای عضویت موثر در مجامع بین المللی مرتب با صنعت گردشگری 

 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری -ب

 گسترش شورای مجوز استناد به و کشور گردشگری و فرهنگی میراث زمینه در کشور پژوهشی نیازهای از بخشی به پاسخگویی منظور به 

 مطابق پژوهشگاه این اهداف. گردید تاسیس گردشگری و فرهنگی میراث پژوهشگاه 1313 سال در فناوری، و تحقیقات علوم وزارت عالی آموزش

 آشکار و آنها کیفیت حفظ منظور به آثار سازی مستند و احیا راستا در و گردشگری و فرهنگی میراث زمینه در پژوهش گسترش و توسعه» اساسنامه

 تحقق و بمنظور باشدمی «مرتبط پژوهشی فعالیتهای ارتقای برای مناسب سازی زمینه» و «طبیعی و تاریخی فرهنگی گمشده هایحلقه نمودن

گردشگری، پژوهشکده گردشگری ذیل آن پژوهشگاه  صنعت حوزه در پژوهشی یهاطرح علمی سطح ارتقاء پژوهشگاه و پژوهشی وظایف و اهداف

 نماید.فعالیت می

 شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی -ج

سازمان آن وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و بازوی اجرائی که  شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی 

رمان شرکت تشکیل شد. آ 1312( قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مصوب 1( ماده )2به استناد تبصره ) ،باشدمی

ی و جهانگردی، شکوفایی صنعت گردشگری پایدار در راستای توسعه فرهنگی و اقتصادی است تا بتواند در عرصه رقابت بین المللی توسعه ایرانگرد

توسعه در خصوص  ریزیبرنامهمجری انحصاری شرکت مذکور با قید حفظ ارزش های اسالمی به اهداف جمهوری اسالمی ایران نائیل آید. 

 .باشدمی کشورزیرساختهای صنعت گردشگری 

 4-4- اندازسند چشم 

 اول با جایگاه یافته توسعه است کشوری ایران »شمسی که در آن  هجری 1414 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز مطابق سند چشم

« المللبین روابط در موثر و سازنده تعامل و با اسالم جهان در بخش الهام ، و انقالبی اسالمی هویت با منطقه، سطح فناوری در و علمی اقتصادی،

یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، وسعهت»هایی از قبیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای دستیابی جامعه ایرانی به ویژگی

اجتماعی، آزادیهای  ری دینی، عدالتساالی اسالمی، ملی و انقالبی با تأکید بر: مردمهاارزشاخالقی و  جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول

بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی الهام »، «قضایی مند از امنیت اجتماعی ومشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره

ای براساس تعالیم اسالمی و منطقه اییکارآمد، جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگر یساالری دینی، توسعهمردم

 .باشدمیدارای نقش « دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت»و (« های امام خمینی)رهاسالمی و اندیشه



 کل کشور 1941های اجرایی بودجه سال مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاه 919

 

 4-9-  ی اقتصاد مقاومتیهاسیاستاهداف و 

الگوی اقتصادی بومی و علمی با پیروی از ایران « 23/11/1332ی کلی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقالب مورخ هاسیاستابالغیه »مطابق 

های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق با حفظ دستاوردهای کشور در زمینهاست(،  که همان اقتصاد مقاومتی)برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی 

گرا، پویا و پیشرو را زا و بروناقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون، انداز بیست سالهسند چشمها و اصول قانون اساسی و آرمان

ی اقتصاد  مقاومتی بطور روشن به این فصل اشاره ندارد هاسیاستمفاد د. بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشمحقق سازد و الگوئی الهام

، «3»، «1»توان به بندهای المللی کشور، میهای متولی این فصل در اشتغال، ارتقاء فرهنگ ملی و بهبود چهره بینزمانلیکن با توجه به نقش سا

 ی کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد:هاسیاست« 21»و « 21»، «16»، «12»

 ه منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر های انسانی و علمی کشور بسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایهتامین شرایط و فعال

ی جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات هاهمکاریی اقتصادی با تسهیل و تشویق هافعالیترساندن مشارکت آحاد جامعه در 

 درآمد و متوسط کم

 یتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند سازی نیروی کار، تقو

 های مناطق کشورهای متنوع در جغرافیای مزیتگیری ظرفیت و قابلیتکارها و بهرقابت بین مناطق و استان

 با مشارکت و همکاری گسترش و راهبردی پیوندهای توسعه» طریق از کشور اقتصاد پذیری آسیب کاهش و مقاومت قدرت افزایش 

 از استفاده» و «اقتصادی هایهدف از حمایت جهت در دیپلماسی از استفاده» ،«همسایگان بویژه جهان و منطقه کشورهای

 «ایمنطقه و المللیبین هایسازمان هایظرفیت

 هایدستگاه حذف و دولت اندازه سازی منطقی ساختارها، در اساسی تحول بر تأکید با کشور عمومی یهاهزینه در جویی صرفه 

 زاید یهاهزینه و غیرضرور و موازی

 اقتصاد نشان اعطای و مولد اشتغال و گذاری سرمایه کارآفرینی، وری،بهره ثروت، تولید افزوده، ارزش ایجاد در جهادی فرهنگ تقویت 

 زمینه این در برجسته خدمات دارای اشخاص به مقاومتی

 ملی رایج و فراگیر گفتمان به آن تبدیل و ایرسانه و آموزشی علمی، هایمحیط در بویژه آن سازی گفتمان و مقاومتی اقتصاد ابعاد تبیین 
 

  (گردشگری)بخش  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجرایی و برنامه پروژه 

  عنوان برنامه ملی و برنامه اجراییعنوان پروژه  ردیف 

 زایی اقتصاد( ارتقای توان تولید ملی )درون های جدید در هتلینگ ایجاد ظرفیت  2

 زایی اقتصاد( ارتقای توان تولید ملی )درون تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن   3

 4-9- توسعه ششم برنامه ی کلیهاسیاست 

توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد و در بند  توسعه ششم یسالهپنج یبرنامه کلی هایسیاست کشور، یساله 21 اندازچشم دوّم یدهه یآستانه در

« 3»و « 1»های های متولی این فصل قرار گرفت. عالوه براین بند(، وظیفه مهمی برعهده سازمانامور اجتماعیهای مربوط به )از سیاست« 51»

 باشد:های مذکور میهای سازمانوظایف و رسالت نیز مرتبط با امور فرهنگیهای سیاست« 13»و « 12»، «61»های امور اقتصادی و بندهای سیاست

  درصد  هشتهای کشور، متوسط رشد ی امکانات و ظرفیتای که با بسیج همهگونهزا بهشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال -1بند

 در طول برنامه محقق شود

  فای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتیگیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایمشارکت و بهره -3بند 

  ی ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابدای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامهگونهی پایدار صنعت ایرانگردی بهتوسعه -51بند 

  جمهوری اسالمیی انقالب اسالمی و دفاع مقدس و دستاوردهای هاارزشتالش شایسته برای تبیین  -61بند 
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  منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسالمی حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به -12بند
 ایرانی و مقابله با تهدیدات -

  اقتصادی، ایرانی در ساختارهای سیاسی،  –های هویت اسالمی وجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخصت -13بند
 اجتماعی و فرهنگی کشور

 4-4- توسعه ششم برنامهو راهبردهای  کلی اهداف 

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

1 

در تولیزززد  افزززایش سززهم گردشززگری   
ناخالص داخلی ، درآمدهای ارزی کشور ، 
ایجززاد اشززتغال و تقویززت تعززامالت بززین 

 المللی و دیپلماسی فرهنگی

 در سطح ملی و محلی مبتنزی بزر ذخزایر فرهنگزی و تزاریخی و هویزت ایرانزی و تعامزل بزا          رتقای جایگاه بخش ا
 های اجرایی ذیربطدستگاه

 وسعه گردشگریحفظ و معرفی تنوع فرهنگی به عنوان عاملی برای ت 
 کشور ملی ناخالص تولید در گردشگری سهم ارتقاء 
 دستی صنایع گردشگری، توسعه منظور به ایران تاریخی و فرهنگی جغرافیایی، گستره از جامع شناخت به دستیابی 

 سنتی هنرهای و
 ارائه الگوهای بهینه توسعه فضای گردشگری بر اساس آمایش سرزمین 
   توجه به مزیتهای فرهنگی و تاریخی کشور برای  جذب حداکثری و تنوع بخشی به گردشگران خارجی 

 و جذب نظامند آنها با توجه به مزیتهای کشور در این حوزه ساماندهی گردشگران حوزه سالمت 

 تبلیغ و ترویج مزیتهای طبیعی و فرهنگی کشور برای جذب گردشگران فرهنگی و طبیعت گردان 

2 
استفاده از ظرفیت گردشزگری داخلزی در   
تقویت و تحکزیم همبسزتگی و انسزجام    

 ملی

 وسعه گردشگریحفظ و معرفی تنوع فرهنگی به عنوان عاملی برای ت 
 ملی هویت تقویت برای عاملی عنوان به فرهنگی تنوع معرفی و حفظ 
 ورزشی و گردی طبیعت سالمت، مقدس، دفاع زیارت، فرهنگی ، تاریخی ، علمی ، گردشگری توسعه 

 کشور ملی ناخالص تولید در گردشگری سهم ارتقاء 
 دستی صنایع گردشگری، توسعه منظور به ایران تاریخی و فرهنگی جغرافیایی، گستره از جامع شناخت به دستیابی 

 سنتی هنرهای و
 ارائه الگوهای بهینه توسعه فضای گردشگری بر اساس آمایش سرزمین 

 
 گردشگریاجرایی فصل  اقداماتو  ، راهبردهاهاهدف -(1فرم شماره )

 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

1 

حفظ و معرفزی تنزوع   
فرهنگززی بززه عنززوان  

وسززعه بززرای ت عززاملی
 گردشگری

توسعه گردشگری فرهنگی بزا حفزظ   
ذخایر منطبزق بزر مزیتهزای نسزبی     
فرهنگی و تاریخی و معرفی جایگزاه  
و سهم ایزران در فرهنزگ و تمزدن    

 بشری

تشکیل بانک های اطالعاتی از منابع گردشگری، اطلس منزاطق روسزتایی ، عشزایری، جاذبزه هزای      
 طبیعی  و فرهنگ بومی اقوام ایرانی

 رویدادها و جشنواره هااسایی، مدیریت و توسعه شن

 ی روستایی و عشایریگردشگرو ایجاد امکانات  توسعهحمایت از طرح های 

 زیارتی   یگردشگرشناسایی، معرفی  و ایجاد زیر ساختهای 

2 
 سززززززهم ارتقززززززاء

 تولیززد در گردشززگری
 کشور ملی ناخالص

 توسعه پایدار صنعت گردشگری

 گردشگر خارجی با هدف ارزآوری و ایجاد اشتغال پایداربررسی راهکارهای جذب 

 بررسی توسعه گردشگری داخلی با رویکرد ایجاد اشتغال  پایدار
 نظارت و استاندارد سازی  خدمات گردشگری

 گردشگری نمونه مناطق زیتجه یبرا ازین مورد یها رساختیز اعالم و یسنج ازین
 مرتبط یهاحوزه یهمکار با یگردشگر نهیزم در یگذارهیسرما یهانهیزم و هافرصت نییتع و یبررس

 حمایت از تشکل های صنفی و تخصصی با هدف جلب مشارکت آنها
 یگردشگر یالملل نیب مهم یها شگاهینما در موثر حضور و یزیر برنامه

 یگردشگر حوزه در یاقمار یها حساب از استفاده و یآمار خدمات یسامانده

3 

 شززناخت بززه سززتیابید
 گسزززززتره از جزززززامع

 و فرهنگززی جغرافیززایی،
 منظزور  به ایران تاریخی

 ، گردشزززگری توسزززعه
 و دسززززتی صززززنایع

 سنتی هنرهای

شززناخت جززامع و عمیززق از گسززتره 
 –جغرافیایی و تاریخی تمدن ایرانی 

اسززالمی و حفاظززت، احیززا و بهززره  
برداری از میراث فرهنگی )ملمزوس  
و ناملموس(، طبیعی، هنرهای سنتی 

 شورو صنایع دستی ک

 تقویت ارتباط با شبکه جهانی گردشگری فرهنگی  
 ها و مراکز اقامت و پذیرایی با رویکرد گردشگری فرهنگیساماندهی زیرساخت

 جهزت  شمیابر ۀجاد یالملل نیب و یا منطقه ،یمل یها تیظرف از استفاده یبرا یاتیعمل برنامه نیتدو
 یگردشگر ۀتوسع

زمینه نیازسنجی و آسیب شناسی فزروش و صزادرات صزنایع    انجام مطالعات و پژوهشهای تجاری در 
 دستی در داخل و خارج از کشور

 پژوهشهای فرهنگی و تاریخی و طبیعیانجام 
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 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

4 

ارائه الگوهزای بهینزه   

توسزززززعه فضزززززای 

گردشگری بر اسزاس  

 آمایش سرزمین  

توسعه ظرفیتهزا و ارتقزاء قابلیتهزای    

موجزززود در زمینزززه هزززای میزززراث 

نززاملموس(، فرهنگززی )ملمززوس و  

طبیعی، هنر و دانش سنتی و فناوری 

 بومی، صنایع دستی و گردشگری

  گردشگریجدیدو شناسایی مسیرها و مقاصد  بررسی

 یداخل یگردشگر یمکان و یزمان توسعه استیس یاجرا

 رویدادها و جشنواره هاشناسایی ، مدیریت و توسعه 

 گردشگری نمونه مناطق زیتجه یبرا ازین مورد یها رساختیز اعالم و یسنج ازین

 ی(گردعتیطب) ی روستایی و عشایریگردشگرو ایجاد امکانات  توسعههای نیازسنجی و حمایت از طرح

   کشور سطح دراصلی .... و یفرهنگ ،یعیطب ،یخیتار یهاجاذبه جوار در هیاول ساتیتاس و رساختیز جادیا

5 

تنزززوع بخشزززی بزززه  

 گروههزززای هززززدف 

 به توجه با گردشگری

 بازارهززای گززذار رونززد

   کشور جهانگردی

ارتقای جایگاه کشور بعنوان یکزی از  

هززای گردشززگری جهززانی از  قطززب

طریزززق توسزززعه کمزززی و کیفزززی  

گردشگری، تنوع محصزول و ارتقزاء   

کیفیززت و استانداردسززازی خززدمات  

 گردشگری و تسهیل سفر

 هایهمکار و روابط توسعه و موفق تجارب از استفاده کردیرو با ایدن یگردشگر مهم یها بازار یبررس

 ۀتوسزع  بزر  یالمللز  نیبز  تحزوالت  و طیشزرا  راتیتاث زانیم نمودن مشخص جهت یکاربرد مطالعات

 موانع رفع جهت آن وکاربست کشور یگردشگر

 و روابزط  توسزعه  یبزرا  ینسزب  تیز مز نیز ا از اسزتفاده  و کشزور  از یخروجز  گردشزگران  یسزامانده 

 یالملل نیب و یا منطقه یهایهمکار

 جهزت  شزم یابر ۀجزاد  یالمللنیب و یامنطقه ،یمل یهاتیظرف از استفاده یبرا یاتیعمل برنامه نیتدو

 یگردشگر ۀتوسع

 کشور جنوب و شمال هایاستان در سواحل یسامانده

گردی جهت ارائه خزدمات باکیفیزت مشزخص و قابزل قبزول بزه مهمانزان         های بوم توسعه اقامتگاه

 های طبیعیدرمحیط

6 

توجززه بززه مزیتهززای  

فرهنگی و تزاریخی و  

طبیعززی کشززور بززرای  

جزززذب حزززداکثری و 

تنزززوع بخشزززی بزززه  

 گردشگران خارجی  

ارتقای جایگاه کشور بعنوان یکزی از  

قطززب هززای گردشززگری جهززانی از 

طریق توسعه کمزی و کیفزی، تنزوع    

محصول ارتقزاء کیفیزت و اسزتاندارد    

سازی خدمات گردشگری و تسزهیل  

 سفر

 رویدادها و جشنواره هات و توسعه شناسایی، مدیری

 ی نوینهاگسترش و توسعه تولیدات فرهنگی تاریخی با استفاده از فناوری

 کشور سطح در یگردشگر هایقطب توسعه یبرا برنامه ارائه و مطالعه

 هایهمکار و روابط توسعه و موفق تجارب از استفاده کردیرو با ایدن یگردشگر مهم یبازارها یبررس

 ینسزب  تیمز نیا از واستفاده کشور از یخروج گردشگران یسامانده یبرا موجود یراهکارها یبررس

 یالملل نیب و یا منطقه یها یهمکار و روابط توسعه یبرا

 راه اندازی و تجهیز  سامانه صدور ویزای الکترونیک

1 

ساماندهی گردشگران 

حوزه سالمت و جذب 

نظامند آنها با توجه به 

مزیتهززای کشززور در   

 این حوزه

منززدی از ظرفیززت گردشززگری بهززره

سالمت بزا ارائزه خزدمات اسزتاندارد     

شده و دست یافتن به جایگزاه برتزر   

 در منطقه  

 سالمت یگردشگر دهکدهو مدیریت گردشگران سالمت و ایجاد  یسامانده

 سالمت یگردشگر امکانات جادیا و توسعه یها طرح از تیحما و یازسنجین

1 

مزیتهزای  تبلیغ و ترویج 

طبیعزززی و فرهنگزززی  

کشززور بززرای جززذب   

گردشگران فرهنگزی و  

 گردان  طبیعت

منززدی از ظرفیززت گردشززگری بهززره

فرهنگززی کشززور از طریززق ارتقززاء   

کیفیت و اسزتاندارد سزازی خزدمات    

 گردشگری و تسهیل سفر

 

 گردشگری نمونه مناطق زیتجه یبرا ازین مورد یهارساختیز اعالم و یازسنجین ،یبررس

 های طبیعی   های اطالعاتی از منابع گردشگری، اطلس مناطق روستایی، عشایری و جاذبهبانکتشکیل 

 یغاتیتبل یها نیکمپ و ها طرح قالب در یابیبازار و یغاتیتبل گسترده یها تیفعال انجام

 یگردشگر یالملل نیب مهم یها شگاهینما در موثر حضور و یزیر برنامه

 هدف یکشورها در غاتیتبل ندیفرا یگذار ریتاث زانیم شدن روشن جهت یدانیم مطالعات انجام

 ارزیابی کیفی خدمات آموزشی در حوزه گردشگری

 تبلیغاتی در داخل و خارج اقالم انتشار و تهیه

 گردشگری صنعت در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده و الکترونیک گردشگری توسعه

3 

هززا، شززناخت ظرفیززت

 هزای ها و جاذبهمزیت

گردشزگری منززاطق و  

هززای کشززور و اسززتان

 گردشزززگری توسزززعه

فرهنگزززی، تزززاریخی، 

 دفزاع  زیزارتی،  علمی،

ارتقای جایگاه کشور بعنوان یکزی از  

قطززب هززای گردشززگری جهززانی از 

طریزززق توسزززعه کمزززی و کیفزززی  

گردشززگری ملززی، تنززوع محصززول  

اسززتاندارد سززازی  ارتقززاء کیفیززت و

 خدمات گردشگری و تسهیل سفر

  گردشگریجدیدو شناسایی مسیرها و مقاصد  بررسی

 آینده پژوهی اشتغال در صنعت گردشگری با توجه به روند های موجود این صنعت در کشور

 امکان سنجی بررسی نقش زنجیره اولیه وپسین صنایع دستی در توسعه گردشگری

 انجمن های دوستی ایران و دیگر کشورها جهت توسعۀ گردشگری مطالعۀ چگونگی فعال نمودن

 ساماندهی سازمانها و شرکتهای متولی برگزاری نمایشگاههای بین المللی

 بررسی، ساماندهی و رتبه بندی آژانسها، تورگردانان وراهنمایان تور های گردشگری

 نهیزم نیا در یگذارهیسرما یهافرصت و یگردشگر خدمات و التیتسه رساختها،یز حوزه در یازسنجین
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 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

 سزززالمت، مقزززدس،

 و گززززردیطبیعززززت

ورزشی متناسب با این 

 هاظرفیت

 داریپا ۀتوسع یارهایمع به توجه با یگردشگر یهاطرح یاستانداردها یبررس

 یراه نیب یها مجتمع و خدمات یسامانده و یزیر برنامه

 ی(گردعتیطب) ی روستایی و عشایریگردشگرو ایجاد امکانات  توسعههای نیازسنجی و حمایت از طرح

 نمونزه  منطقزه  کیز  قالزب  در آن یاجزرا  و الکترونیکی گردشگری نمونه شهر یطراح و یزیربرنامه

 لوتیپا بصورت

 نینو یهایفناور از استفاده با مهم یهاتیسا.. و ینورپرداز و یاسازیپو یبرا الزم یسازوکارها یطراح

 های صنفی و تخصصی با هدف جلب مشارکت آنهاحمایت از تشکل

 کشور خروجی و ورودی مبادی ساماندهی

 گردشگران اطالعات مراکز گسترده شبکه ایجاد و یابیمکان سنجی، نیاز

 گردشگری صنعت در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده و الکترونیک گردشگری توسعه

 فرهنگ حوزه در یگردشگر یها جاذبهبه عنوان  مقدس دفاع هایادمانایجاد ی

 مصوب یگردشگر نمونه مناطق در یگردشگر رساختیز توسعه

 کشور سطح در المللینیب و یمل یهاجاذبه جوار در یگردشگر یها رساختیز و ساتیتاس جادیا



 

 9- ایهای سرمایهای و تملک داراییهای عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه 

 مام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتتای و بهای های عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -(4فرم شماره )
 113111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمانعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 113111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمانعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت
سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

1944 

عملکرد 

ماهه شش

1944 

بینی پیش

1944 

بینی یشپ

برنامه 

1941 

 برآورد

1941 

عملکرد 

1944 

عملکرد 

ماهه شش

1944 

بینی پیش

1944 

 برآورد

1941 

عملکرد 

1944 

عملکرد 

ماهه شش

1944 

بینی پیش

1944 

 برآورد

1941 

1112125111
 

 2،111 2،111 1،411 1،134 12،111 16،431 1،321 21،616 22 22 16 6 21 گزارش برنامه تنظیم واجرای طرح های آماری

 
 هایایجاد نظام حساببسترسازی و 

 اقماری گردشگری
 12،111 16،431   12،111 16،431 1،321 21،616 1 1 1 1 1 طرح

1116111111
 

 برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور
هزار 

 گردشگر
6،111 4،211 6،111 6،111 6،111 412،153 36،341 163،151 311،111 61 23 121 151 

 
ها،جشنواره برگزاری وشرکت درنمایشگاه 

 هاورویدادهای تخصصی مرتبط
 12111 1،114 5،661 3،451 311،111 251،111 51،341 113،513 31 31 35 3 31 رویداد

 34513 23،551 2،151 11،533 415،111 353،251 21،111 151،111 11 11 15 1 15 بسته تبلیغات رسانه ای ومحیطی داخلی وخارجی 

 2 1041 1016 1016 161،111 141،151 26،111 116،423 111،111 111،111 111،111 24،563 111،111 قلم تهیه وتوزیع اقالم تبلیغاتی 

 
 کمک به فعالین غیردولتی گردشگری 

 جذب گردشگران در
 116 112  1،625 25،111 24،251 1 34،121 31 31 31 24 21 تشکل

1116112111
 

 برنامه توسعه گردشگری داخلی
هزار 

 گردشگر
61،111 35،111 62،111 61،111 61،111 255،111 113،116 341،563 311،111 4025 3023 5061 6 

 2333 1،341 1،315 2،114 11،111 61،311 41،111 11،511 35 35 35 21 35 رویداد برگزاری وشرکت درنمایشگاه هاوجشنواره های مرتبط 

 

تبلیغ، اطالع رسانی و معرفی جاذبه ها، خدمات و 
گردشگری اعم از مناطق روستایی و محصوالت 

 عشایری

 1511 1،141 1،133 314 121،111 114،133 41،516 31،361 111 111 111 33 111 بسته



 

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 
 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

1944 

عملکرد 

ماهه شش

1944 

بینی پیش

1944 

بینی یشپ

برنامه 

1941 

 برآورد

1941 

عملکرد 

1944 

عملکرد 

ماهه شش

1944 

بینی پیش

1944 

 برآورد

1941 

عملکرد 

1944 

عملکرد 

ماهه شش

1944 

بینی پیش

1944 

 برآورد

1941 

 
حمایت ازافزایش گردشگران وگستره جغرافیایی 

 مناطق موردبازدید
 646 415 411 451 42،111 33،251 12،511 32،111 15 15 11 26 11 تور

 3226 3،123  2،142 111،111 31،111 1 15،111 31 31 31 31 31 استان ستادهماهنگی خدمات سفر حمایت ازفعالیت های 

 
های مراکز و سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت
 تاسیسات گردشگری

 116 112 163 636 25،111 24،251 21،111 13،131 31 31 31 26 31 استان

 
کمک به تشکل ها،انجمن ها،دفاتر،هتل هاوشرکت 

 های مرتبط باگردشگری
 611 651  533 21،111 21،311 1 3،531 31 31 31 12 16 مورد

1111111111
 

 برنامه پژوهش های کاربردی

پروژه 
عملیاتی 

 شده

51 6 51 44 44 2،461 2،141 11،461 13،111 43 351 343 415 

 
 انجام مطالعات تخصصی زیرساخت هاو

 خدمات گردشگری
 152103 123 33 14 3،111 3،111 431 211 41 41 31 13 21 پروژه

1112115111
 

 103 10231 10135 10151 12،111 11،311 6،111 41،231 311،111 311،111 311،111 111،111 311،111 آموزمهارت برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی

 611 415 143 433 11،111 13،411 2،111 13،131 51 51 41 14 41 دوره برگزاری دوره های آموزش تخصصی گردشگری 

 :توضیحات

 است. شده درج فرهنگی میراث فصل در آن اطالعات که باشدنیز می «آماری های داده تولیدوتامین» ،«آماری های داده تحلیل» فعالیت شامل «آماری های طرح واجرای تنظیم» برنامه -1

 اطالعات که باشدمی نیز «دستی صنایع وکاربردی تخصصی مطالعات» و «فرهنگی میراث وکاربردی تخصصی مطالعات انجام» ،«مدیریت توسعه وکاربردی تخصصی مطالعات انجام» هایفعالیت شامل «کاربردی های پژوهش» برنامه -2

 .است فصل این به مربوط نیز «بخش راهبردی اسناد تحقق پایش و تهیه» فعالیت اعتبار از بخشی همچنین و  است شده درج دستی صنایع و فرهنگی میراث فصول در ترتیب به آن

 نیز «دستی صنایع تخصصی آموزش های دوره برگزاری» و «فرهنگی میراث تخصصی آموزش های دوره برگزاری» ،«مدت کوتاه آموزشی های دوره وراهبری حمایت» فعالیت شامل «ومهارتی ای فنی،حرفه غیررسمی آموزش» برنامه -3

 .است شده درج دستی صنایع و فرهنگی میراث فصول در ترتیب به آن اطالعات که باشدمی

 .باشد می فصل این به مربوط فرهنگی میراث فصل در مندرج  «الکترونیک دولت توسعه» برنامه اعتبارات از بخشی -4

 .باشدمی فصل این به مربوط گردشگری و فرهنگی میراث پژوهشگاه هایفعالیت و هابرنامه اعتبارات از بخشی -5

 باشد.های متفرقه و درآمد اختصاصی میماهه، بدون احتساب اعتبار ردیفاعتبارات ستون عملکرد اعتبارات  شش -6

 



 

 (بر حسب برنامه اجراییهای سرمایه ای )تملک داراییاعتبارات  و های عملکردبرآورد سنجه -(9فرم شماره )

 113111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمانعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمانعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 گردشگری وفرهنگی  میراث عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: پژوهشگاه

 113111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 113116طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شماره 

 

 شماره

 بندیطبقه  
 عنـوان بـرنامـه

 شماره

 بندیطبقه

 سنجه عملکرد نـوان بـرنامـهع

عملکرد  هدف کمی

1944 

عملکرد 

ششماهه 

1944 

عملکرد 

1944 

 1944عملکرد ششماهه 
عملکرد 

1944 

1944 1941 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

1941 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

بینی پیش

 برنامه

پیش بینی 

1941 

 برنامه راهبردی توسعه گردشگری داخلی 1116112111
     

 512،136 455،251 455،251  154،111  

1116113111 
سازی، تعمیر، تجهیز و برنامه و تامین، توسعه، مقاوم

 آالتها، اماکن و ماشینفضاها، ساختماننگهداری 
      31،141 15،111 15،111  45،111  

  15،111  11،663 11،663 15،121       برنامه توسعه دولت الکترونیک 1112151111

1116113111 
سازی، تعمیر، تجهیز و برنامه و تامین، توسعه، مقاوم

 آالت )*(ماشینها، اماکن و نگهداری فضاها، ساختمان
      11،111 1،511 1،511  11،611  

  13،111  3،151 3،151 1       برنامه پژوهش های کاربردی )*( 1111111112

 توضیحات:

 شده است.مربوط به فصل میراث فرهنگی و فصل صنایع دستی نیز می باشد که به علت عدم امکان تفکیک، در این فصل درج « برنامه توسعه دولت الکترونیک»
 باشد.گردشگری می فرهنگی و میراث * این برنامه مربوط به پژوهشگاه
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 4- مقدمه 

 تمدن چندهزارساله ایران، میراث ماندگار بسیاری برای مردم کشور به یادگار گذاشته است که مجموعه این میراث، هویت تاریخی و ملی ما را

نحوی، گذشته درخشان و تمدن باستانی این مرز و بوم  ها بههای متنوع و متعددی دارد که هر یک از آن. این میراث، مظاهر و جلوهدهدمیتشکیل 

 ی هویت و ذوق و هنر ایرانیان است، صنایع دستی است. کند و بازگو کنندههای متنوعی خود نمایی میکند. یکی از مظاهر که در شاخهرا بازگو می

تفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی شود که به طور عمده با اسای از هنرها و صنایع اطالق میصنایع دستی به مجموعه

شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خالقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته تولید به کمک دست و ابزار دستی محصوالتی ساخته می

. صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران هر دو باشدمیای هو همین عامل، وجه تمایز اصلی این گونه محصوالت از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخان

نیاز اندک به  مقوله اقتصاد و فرهنگ را به طور همزمان دارا بوده و از این حیث بسیار ویژه و قابل توجه است. قابلیت اشتغالزایی این بخش با توجه به

های فرهنگی به افزایش غنای فرهنگی تواند با کارکردآورد و میاهم میبخشی به اقتصاد جوامع شهری و روستایی را فر گذاری امکان تنوعسرمایه

 جامعه کمک شایان ذکری نماید. 

ایجاد شهرهای دستی، استانداردسازی فرایند تولید و محصوالت در کنار بینی شده در برنامه ششم در حوزه صنایعاز جمله مهمترین اقدامات پیش

فرایند برندسازی و معرفی به تواند تا حد زیادی دستی میایجاد شهرهای جهانی صنایعه از ظرفیت باالی ثبت و استفادباشد. دستی میجهانی صنایع

دستی از طریق سرعت بیشتری بخشد. همچنین استانداردسازی فرایند تولید و محصوالت صنایعدستی در سطح جهانی محصوالت صنایع

صدور کارت شناسایی برای هنرمندان و »، «پروانه های تولید کارگاهی صادر شده»، «صادر شدهپروانه های تولید انفرادی » ی چونهایشاخص

 به صورت جدی پیگیری خواهد شد. « نشان ملی مرغوبیت کاال )مهر اصالت(»، «نشان بین المللی مرغوبیت کاال )مهر اصالت(»، «شاغلین

( دولت در فصل صنایع دستی )مربوط به امور فرهنگ، 9316ه ساالنه )سال در این فصل مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز برنام

های اصلی مرتبط با این فصل عبارتند از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و ( مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دستگاهو ورزش گردشگری

 گردشگری و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.

 

 2- نایع دستی در اسناد باالدستیهای فصل صوضعیت دستگاه 

 2-4- هاشرح وظایف و ماموریت 

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -الف

قانون اداری وزارت »هجری قمری، مجلس شورا  9331در سال ه بود، اما دستی تدوین نشدتا پیش از انقالب مشروطیت قانونی درباره صنایع 

را تصویب کرد و بعد از انقالب مشروطیت نام وزارت معارف به وزرات معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر « معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

فه ساماندهی و هماهنگ نمودن وضعیت دستی وابسته به وزارت اقتصاد وظیشمسی با تصویب هیات وزیران، مرکز صنایع 9331کرد. در سال 

دستی های صنایعدستی و شرکت سهامی فروشگاهمرکز مذکور به دو بخش سازمان صنایع 9333در سال  دستی کشور را به عهده گرفت. صنایع

دغام و طبق اساسنامه جدید به مجدداً این دو بخش در یکدیگر ا 9361در سال . تقسیم و تحت نظر وزارت صنایع و معادن به فعالیت خود ادامه داد

دستی قانون تأسیس سازمان صنایع 9313در سال و  دستی ایران قرار گرفتصورت یک شرکت دولتی زیرنظر وزارت صنایع با عنوان سازمان صنایع

 .ایران به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید

دستی کشور و ایجاد هماهنگی با منظور تقویت و توسعه صنایع به  96/9/13با تصویب شورای عالی اداری در یکصد وسی امین جلسه مورخ 

ها، تعهدات، اعتبارات، های قانونی، داراییدستی ایران با تمام وظایف، اختیارات، مسئولیتی توسعه صنعت گردشگری، سازمان صنایع هاسیاست

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و » رهنگی و گردشگری ادغام وامکانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و در سازمان میراث ف

 .تشکیل شد «گردشگری

 وظایف و مامویت های سازمان در بخش  صنایع دستی به شرح زیر است:
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  ازدیاد »، «حفظ و احیا و بهبود صنایع دستی کشور»در بخش صنایع دستی  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریهدف سازمان

« توسعه فروش و صادرات صنایع دستی ایران»و « کاری و افزایش سطح اشتغالکاری و بیتولید درآمد صنعتگران و جلوگیری از کم

 می باشد و وظایف آن عبارت است از:

 ی بهبود و توسعه صنایع دستیهاطرحالعات و آمار الزم و تهیه و اجرای تحقیق و بررسی درباره صنایع دستی، جمع آوری اط 

  و تولیدات صنایع دستی با حفظ اصالت ملی و محلی و توسعه موارد مصرف آن هاطرحترویج هنرهای دستی و ایجاد تحولو تنوع در 

 آموزش فنی و افزایش سطح مهارت و سطح کارآیی صنعتگران صنایع دستی کشور 

 ایگذاری و ناحیهی سرمایههاطرحها و مراکز تولید و فروش صنایع دستی ایران از طریق وسعه کارگاهایجاد و ت 

 گونه صنایع  در سراسر کشورها و واحدهای تولیدی اینهای تعاونی صناع دستی کارگاهفراهم نمودن تسهیالت برای ایجاد و توسعه شرکت 

  یع و صنعتگران مربوط به منظور خرید مواد اولیه تهیه و تغییر ابزار کار و توسعه و ی تعاونی صناهاشرکتاعطای وام و اعتبار به

 ها و ایجاد یا توسعه مراکز فروش صنایع دستی در داخل و خارج کشورنوسازیکارگاه

 های داخلی و خارجی در زمینه صنایع دستیایجاد نمایشگاه در داخل و خارج کشور و همچنین شرکت در نمایشگاه 

 های دستی در داخل و خارج کشوربازاریابی و کمک به توسعه مراکز فروش فراورده 

 ها با رعایت مقررات مربوطههای بین المللی صنایع دستی و قبول عضویت آنهمکاری با سازمان 

  و عرضه خدمات  ی مربوطهافعالیتنظارت در حسن انجام وظایف شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی و راهنمایی و ارشاد در

 های آنهافعالیتفنی جهت پیشبرد و گسترش 

 اجرای مصوبات شورای صنایع دستی ایران 

 کند.های سازمان کمک میانجام هرگونه فعالیتی که در نیل به هدف 

 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری -ب

 به و و نیز صنایع دستی کشور گردشگری و فرهنگی میراث هزمین در کشور پژوهشی نیازهای از بخشی به پاسخگویی منظور به این بر عالوه 

. گردید تاسیس گردشگری و فرهنگی میراث پژوهشگاه 9313 سال در فناوری، و تحقیقات علوم وزارت عالی آموزش گسترش شورای مجوز استناد

 ذیل های سنتیهنر پژوهشکده صنایع دستی، حوزه در پژوهشی یهاطرح علمی سطح ارتقاء و پژوهشگاه پژوهشی وظایف و اهداف تحقق به منظور

 .نمایدمی فعالیت پژوهشگاه آن

 2-2- اندازسند چشم 

 اول با جایگاه یافته توسعه است کشوری ایران »شمسی که در آن  هجری 9313 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز مطابق سند چشم

« بین الملل روابط در موثر و سازنده تعامل و با اسالم جهان در بخش الهام ، و انقالبی اسالمی هویت با منطقه، سطح فناوری در و علمی اقتصادی،

برخوردار از »هایی از قبیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری )در بخش صنایع دستی( برای دستیابی جامعه ایرانی به ویژگی

مند از مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره فرصتهای برابر، توزیعسالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، 

ی تعاون و سازگاری اجتماعی، روحیه کاری، انضباطمند، برخوردار از وجدانپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتفعال، مسئولیت »و « زیست مطلوب محیط

 .باشدمیدارای نقش «  و مفتخر به ایرانی بودن و شکوفایی ایرانمتعهد به انقالب و نظام اسالمی 

 2-9-  ی اقتصاد مقاومتیهاسیاستاهداف و 

الگوی اقتصادی بومی و علمی با پیروی از ایران « 31/99/9313ی کلی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقالب مورخ هاسیاستابالغیه »مطابق 

های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق با حفظ دستاوردهای کشور در زمینهاست(،  همان اقتصاد مقاومتی که)برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی 

گرا، پویا و پیشرو را زا و بروناقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون، انداز بیست سالهها و اصول قانون اساسی و سند چشمآرمان
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ی اقتصاد  مقاومتی بطور روشن به این فصل اشاره ندارد هاسیاستد. مفاد نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخش بخش ازمحقق سازد و الگوئی الهام

، «3»، «9»توان به بندهای المللی کشور، میهای متولی این فصل در اشتغال، ارتقاء فرهنگ ملی و بهبود چهره بینلیکن با توجه به نقش سازمان

 ی کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد:هااستسی« 31»، و «96»، «91»، «3»

 های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایهتامین شرایط و فعال

درآمد و نقش طبقات ی جمعی و تاکید بر ارتقاء هاهمکاریی اقتصادی با تسهیل و تشویق هافعالیترساندن مشارکت آحاد جامعه در 

 کم درآمد و متوسط

  محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند سازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر

 های مناطق کشورهای متنوع در جغرافیای مزیتگیری ظرفیت و قابلیتکارها و بهرقابت بین مناطق و استان

 تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از  بری عادالنه عوامل در زنجیرههمس

 طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه

 و مقررات تسهیل»طریق  از مثبت ارزآوری خالص با و افزوده ارزش تناسب به خدمات و کاالها صادرات از هدفمند جانبه همه حمایت 

 خارجی گذاری سرمایه تشویق»، «نیاز مورد هایزیرساخت و ترانزیت و خارجی تجارت خدمات گسترش»، «الزم هایمشوق گسترش

 اقتصادی هایپیوند بخشی تنوع و جدید، بازارهای دهیشکل صادراتی، نیازهای با متناسب ملی تولید ریزیبرنامه»و « صادرات برای

 «منطقه کشورهای با ویژه به کشورها با

 هایدستگاه حذف و دولت اندازه سازی منطقی ساختارها، در اساسی تحول بر تأکید با کشور عمومی یهاهزینه در جویی صرفه 

 زاید یهاهزینه و غیرضرور و موازی

 اقتصاد نشان اعطای و مولد اشتغال و گذاری سرمایه کارآفرینی، وری،بهره ثروت، تولید افزوده، ارزش ایجاد در جهادی فرهنگ تقویت 

 زمینه این در برجسته خدمات دارای اشخاص به مقاومتی

 

 دستی()بخش صنایع پروژه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

  عنوان برنامه ملی عنوان پروژه  ردیف 

 زایی اقتصاد( ارتقای توان تولید ملی )درون های تولیدی صنایع دستی و فرش و اجرای آن تدوین بسته حمایت از کارگاه  9

 2-1- توسعه ششم برنامه ی کلیهاسیاست 

توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد و در  توسعه ششم یسالهپنج یبرنامه کلی یهاسیاست کشور، یساله 31 اندازچشم دوّم یدهه یآستانه در

، «3»، «9»های های متولی این فصل قرار گرفت. عالوه براین بند(، وظیفه مهمی برعهده سازمانامور اجتماعیی مربوط به هاسیاست)از « 39»بند 

های های سازمانوظایف و رسالت نیز مرتبط با امور فرهنگیی هاسیاست« 13»و « 19»ی امور اقتصادی و بندهای هاسیاست« 31»و « 91»

 :باشدمیمذکور 

  درصد در  1های کشور، متوسط رشد ی امکانات و ظرفیتای که با بسیج همهگونهزا بهرشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال -9بند

 طول برنامه محقق شود

 ای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتیگیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفمشارکت و بهره -3ند ب 

  ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان -91بند

 یافته و روستاییتوسعهگذاری در مناطق کمتر منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایهی کلیِ مربوط، بههاسیاست

  ی روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و ها و اقدامات اجرایی جهت توسعهتخاذ برنامه -31بند

 ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیعریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقهآفرینی( با برنامهکانون تولید و ارزشی )عشایر

زایی ی کارآفرینی و اشتغالهافعالیتهای ویژه از های جدید اقتصادی و حمایتمنابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت

 ی کلی کشاورزیهاسیاست نهها و اماکن روستایی با تأکید بر بند سازی تأسیسات و زیرساختدار بومی و مقاوممزیت
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  صیانت از میراث فرهنگی کشورحمایت از صنایع دستی و  -39بند 

  حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگی و هنریِ مقوّم اخالق،  -19بند

 ایرانی -فرهنگ و هویت اسالمی

  نگ، مفاهیم و هویت منظور توسعه و ترویج فرهحضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به -13بند

 ایرانی و مقابله با تهدیدات -اسالمی

 2-1- توسعه ششم برنامهو راهبردهای  کلی اهداف 

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

9 
 حفظ و ارتقای صنایع دستی کشور

 

 جغرافیایی، فرهگی و تااریخی  دستیابی به شناخت جامع از گستره و  ارتقاء سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی کشور
 ایران درحوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی

 و پیشکسوتان هنری شناسایی، تقویت و پرورش خالقیت و ابداعات هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و هنرهای سنتی 
 

 اجرایی فصل صنایع دستی اقداماتها، راهبردها و هدف -(4فرم شماره )

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

9 

ارتقاء سهم صانایع دساتی   
در تولیااد ناخااالص ملاای   

دساااتیابی باااه و  کشاااور
شااناخت جااامع از گسااتره 

گااای و نجغرافیاااایی، فره
تاااریخی ایااران درحااوزه   
صانایع دساتی و هنرهاای    

 سنتی

توسعه نظام فراگیر و کارآمد تولید و 
توزیع صنایع دستی در سطح ملی و 

 بین المللی

 ساماندهی، توسعه و تقویت امور بازاریابی، فروش و صادرات صنایع دستیحمایت از 

انجام مطالعات و پژوهشهای تجاری در زمینه نیازسانجی و آسایب شناسای فاروش و صاادرات      
 صنایع دستی در داخل و خارج از کشور

 تهیه و تدوین طرح نیازسنجی و آسیب شناسی فروش و صادرات صنایع دستی 

 راه اندازی ساختارهای حقوقی مرتبط با بخش تجاری صنایع دستی حمایت از ایجاد و

 توانمندسازی تشکل های غیردولتی فعال در بخش بازرگانی صنایع دستی
 تدوین نظام نامه های هدایتی و حمایتی بخش بازرگانی صنایع دستی

 ایجاد و توسعه نمایشگاه های تخصصی صنایع دستی در سطح کشور

 بازارچه های عرضه و فروش محصوالت صنایع دستی در سطح کشورایجاد و توسعه 

 بکارگیری مشوق ها و جوایز صادراتی برای صادرکنندگان کاالهای صنایع دستی

 ارائه تسهیالت اعتباری جهت طرح های توسعه فروش و صادرات صنایع دستی    

 در فضاهای شهری و رسانه ای تبلیغات و اطالع رسانی
هاای  ت صنایع دستی بمنظور پاسخگویی به بازارهای هدف با خلق کااربری حمایت از محصوال

 بندی و طراحی و نمونه سازی نوینجدید و بسته
 تدوین سند ملی اشتغال صنایع دستی

3 

شناسایی، تقویت و پرورش 
خالقیاااات و ابااااداعات   
هنرمنااادان و صااانعتگران 
صانایع دساتی و هنرهاای    

 و پیشکسوتان هنری سنتی

شناسایی، تقویت و پرورش اساتعداد  
هنرمناادان و صاانعتگران صاانایع    

 دستی  

 حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی در راستای ترویج صنایع دستی
 مستندنگاری پرونده های مربوط به صنایع دستی

 حفظ و احیاء رشته های صنایع دستی و هنرهای سنتی
 سر کشوراجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی در سرا

 اجرا و راه اندازی و راه اندازی سایت معرفی رشته های صنایع دستی 
 استاندارد سازی آموزش رشته های صنایع دستی 

 تکمیل پرونده های مربوط به هنرمندان مستمری بگیر، معمر و از کارافتاده
 تکمیل پرونده های مربوط به هنرمندان جهت اخذ درجه هنری

 هنرمندان برگزاری همایش تجلیل از
 مستند نگاری و تکمیل پرونده های مربوط به حقوق مالکیت معنوی و ثبت آثار

 مستندنگاری و تکمیل پرونده های ثبتی به صورت ملی، جهانی، میراث ناملموس و منقول   

 المللی و ملی مرغوبیت صنایع دستی برگزاری برنامه داوری نشان بین
های معتبر علمی در حوزه صنایع دستی در سراسر دانشگاه هایها و انجمنایجاد و تقویت کانون

 تحقیقات و فناوری  علمی با همکاری وزارت علوم،



 

 

 9- ایهای سرمایهای و تملک داراییهای عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه 

 مام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتتهای عملکرد، اعتبارات هزینه ای و بهای برآورد سنجه -(2فرم شماره )
 993111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمانعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 993111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمانموعه: عنوان دستگاه اجرایی زیرمج

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 

عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

پیش بینی 

4931 

بینی پیش

برنامه 

4931 

 برآورد

4931 

عملکرد 

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

بینی پیش

4931 

 برآورد

4931 

عملکرد 

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

بینی پیش

4931 

 برآورد

4931 

9111119111
 

برنامه احیاء ورشدتولیدات 
 صنایع دستی

 تعدادتولید
9،111،1

11 
331،111 9،111،111 9،111،111 9،111،111 931،113 63،111 331،913 311،111 15931 15933 15331 1531 

 
استانداردسازی تولیدات 

 وکارگاه های صنایع دستی
 911 919 913 991 31،311 36،311 91،111 33،313 331 331 311 33 311 مورد

 

الگوسازی وحمایت ازبسته 
بندی محصوالت صنایع 

 دستی

 331 331 911 911 33،111 33،193 6،311 91،131 991 991 911 36 911 محصول

 

برگزاری وشرکت 
درنمایشگاه هاوجشنواره 

 های مرتبط

 9131 9،331 9،333 9،339 33،111 33،131 31،111 31،331 31 31 33 93 33 رویداد

 

کمک به ایجادوتقویت 
تشکل های صنفی 

تولیدکننده وخانه های 
صنایع دستی ومراکزخالق 

 صنایع دستی

 633 636 331 116 31،111 91،311 3،111 33،663 39 39 39 93 39 مرکز

 

کمک به نوسازی و 
بهسازی تجهیزات و ابزار 
کارگاههای تولید صنایع 

 دستی

 3113 3،136 119 9،639 13،311 11،691 93،311 39،911 39 39 39 96 39 مورد



 

شماره طبقه
 

ی
بند

 
عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

پیش بینی 

4931 

بینی پیش

برنامه 

4931 

 برآورد

4931 

عملکرد 

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

بینی پیش

4931 

 برآورد

4931 

عملکرد 

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

بینی پیش

4931 

 برآورد

4931 

 

تهیه مواد اولیه و ابزار مورد 
نیازواحدها و کارگاههای 

 آموزشی

 393 311 913  33،111 31،111 3،111 1 311 311 911 31 1 قلم

 

آماده سازی و 
استانداردسازی فضای 

کارگاهها و مراکز آموزشی 
 مرتبط و مراکز

 311 331 911  33،111 39،311 3،111 1 911 911 61 31 1 مرکز

9111113111
 

برنامه طراحی وترویج 
 صنایع دستی

 تعدادتولید
9،111،1

11 
311،111 9،111،111 9،111،111 9،111،111 939،133 61،113 311،391 331،111 15933 15933 15311 1533 

 
استانداردسازی 
 دستیفرآیندآموزش صنایع 

 331 393 311 366 96،311 93،331 3،111 91،111 31 31 31 91 31 رشته

 
برگزاری مسابقه مرغوبیت 

 صنایع دستی
 9361 9،931 9،331 9،113 93،611 99،311 3،311 91،139 33 33 91 3 91 نشان

 

برگزاری وشرکت 
درنمایشگاه هاوجشنواره 

 های مرتبط

 9111 391 9،331 9،393 33،311 93،331 31،111 31،361 33 33 31 39 31 رویداد

 

ترویج، تبلیغ و آموزش 
صنایع دستی کاربردی در 

 رسانه ها

 911 933 96 931 31،111 33،311 3،111 33،313 311 311 311 936 311 عنوان

 
طراحی ونمونه سازی 

 صنایع دستی
 331 316 311 313 39،311 31،311 3،311 91،131 911 911 31 99 31 نمونه

 

کمک به خوشه هاوتشکل 
های ترویج وآموزش 

 صنایع دستی

 191 661  331 33،111 31،131 1 96،331 39 39 39 93 39 تشکل

 

اجرای دوره های آموزشی 
کارآفرینی و توسعه 

 های اشتغال زامهارت

 1513 15136 15136  31،111 33،331 93،113 1 9،111،111 9،111،111 111،111 369،961 1 ساعت-نفر



 

 

شماره طبقه
 

ی
بند

 
عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

پیش بینی 

4931 

بینی پیش

برنامه 

4931 

 برآورد

4931 

عملکرد 

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

بینی پیش

4931 

 برآورد

4931 

عملکرد 

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

بینی پیش

4931 

 برآورد

4931 

 

شناسایی، مستندسازی، 
معرفی و انجام امور شهرها 

 جهانی  روستاهای و
 صنایع دستی

شهر و 
 روستا

1 1 33 33 33 1 3،111 91،361 33،111  313 113 9311 

9111113111
 

برنامه حمایت ازتوسعه 
 صادرات صنایع دستی

 9331 9،331 111 636 331،331 393،913 11،113 931،111 331 331 331 11 331 میلیون دالر

 

حمایت، برگزاری وشرکت 
درنمایشگاه ها و جشنواره 

 های مرتبط

 3131 3،313 3،361 9،131 916،111 16،991 33،113 33،133 31 31 31 93 31 رویداد

 

تبلیغات، بازاریابی و توسعه 
تجارت الکترونیک 

 محصوالت صنایع دستی

 9333 113 9،111 911 31،311 33،311 1،111 1،163 61 61 33 1 31 بسته

 9331 9،391 9،311 9،661 93،311 93،113 3،111 3،111 93 93 91 3 3 تعداد حمایت ازحقوق نام تجاری 

 

حمایت ازعرضه 
محصوالت صنعتگران کم 

 توان ملی

 93 93 93 1 31،311 33،691 93،111 39،196 3،111 3،111 3،111 9،199 3،111 صنعتگر

 

ساماندهی بازارچه های 
دستی وامکان  صنایع

 سنجی بازارهای هدف

 9963 166 133 391 13،111 16،691 33،111 39،119 991 991 911 31 911 بازارچه

 

 و هاکمک وتقویت تشکل
فعالین غیردولتی صنایع 

 دستی

 9331 9،391 933 9،333 31،111 36،911 9،111 36،613 31 31 31 1 31 تشکل

 

امکان سنجی صادرات 
شناسایی صنایع دستی و 

بازارهای هدف در خارج از 
 کشور

 99333 6،331   33،131 33،311 9،111 1 1 1 3 3 1 بازار هدف

9111119111
 

برنامه پژوهش های 
 کاربردی

پروژه 
عملیاتی 

 شده

31 6 31 33 33 3،361 3،931 91،361 91،111 31 331 331 313 



 

شماره طبقه
 

ی
بند

 
عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت

سنجه  

 عملکرد

 میلیون ریال( -هزینه واحد )هزینه تمام شده  ای )میلیون ریال(اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

پیش بینی 

4931 

بینی پیش

برنامه 

4931 

 برآورد

4931 

عملکرد 

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

بینی پیش

4931 

 برآورد

4931 

عملکرد 

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

بینی پیش

4931 

 برآورد

4931 

 
انجام مطالعات تخصصی 
 وکاربردی صنایع دستی

 933 933 933 1 3،111 3،111 331 1 31 31 31 3 31 پروژه

9113113111
 

برنامه آموزش غیر رسمی 
 فنی حرفه ای و مهارتی

 15333 15319 15133 15931 13،111 11،311 6،111 31،331 311،111 311،111 311،111 911،111 311،111 مهارت آموز

 
برگزاری دوره های آموزش 

 تخصصی صنایع دستی
 661 616 333 333 31،111 33،331 3،111 93،199 31 31 31 93 31 دوره

 :توضیحات

 نیز «گردشگری هاوخدمات زیرساخت تخصصی مطالعات انجام» و «فرهنگی میراث وکاربردی تخصصی مطالعات انجام» ،«مدیریت توسعه وکاربردی تخصصی مطالعات انجام» هایفعالیت شامل «کاربردی های پژوهش» برنامه -9
 .است فصل این به مربوط نیز «بخش راهبردی اسناد تحقق پایش و تهیه» فعالیت اعتبار از بخشی همچنین و است شده درج گردشگری و فرهنگی میراث فصول در ترتیب به آن اطالعات که باشدمی

 نیز «گردشگری تخصصی آموزش های دوره برگزاری» و «فرهنگی میراث تخصصی آموزش های دوره برگزاری» ،«مدت کوتاه آموزشی های دوره وراهبری حمایت» فعالیت شامل «ومهارتی ای فنی،حرفه غیررسمی آموزش» برنامه -3

 .است شده درج گردشگری و فرهنگی میراث فصول در ترتیب به آن اطالعات که باشدمی

 .باشد می فصل این به مربوط فرهنگی میراث فصل در مندرج  «الکترونیک دولت توسعه» برنامه اعتبارات از بخشی -3

 .باشدمی فصل این به مربوط فرهنگی میراث فصل در مندرج «آماری های داده تولیدوتامین» ،«آماری های داده تحلیل» فعالیتهای شامل «آماری های طرح واجرای تنظیم» برنامه اعتبارات از بخشی -3

 .باشدمی فصل این به مربوط گردشگری و فرهنگی میراث پژوهشگاه هایفعالیت و هابرنامه اعتبارات از بخشی -3

 باشد.های متفرقه و درآمد اختصاصی میماهه، بدون احتساب اعتبار ردیفاعتبارات ستون عملکرد اعتبارات  شش -6

 

(برحسب برنامه اجراییای )های سرمایهتملک داراییاعتبارات  و های عملکردبرآورد سنجه -(9فرم شماره )  
 993111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمانعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 993111شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمانعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 
 

شماره  طبقه 

 بندی
 عنـوان بـرنامـه

شماره  

 بندیطبقه 

 سنجه عملکرد عنـوان بـرنامـه

عملکرد  هدف کمی

4934 

عملکرد 

ماهه شش

4931 

عملکرد 

4934 

 4931ماهه عملکرد شش
عملکرد 

4934 

4931 4931 

پیش بینی 

 برنامه

پیش بینی 

4931 
 ابالغی

پیش بینی 

 عملکرد

بینی پیش

 برنامه

پیش بینی 

4931 

 برنامه احیاء و رشد تولیدات صنایع دستی 9111119111
     

 931،111 13،111 13،111  11،111  
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 سی و هشتمفصل 

 تحقیق و توسعه در

 امور فرهنگ، تربیت بدنی

 و گردشگری
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 4-  مقدمه 

 گردشگری و ورزش شامل موارد زیر است: بخش فرهنگ، در توسعه و های مربوط به تحقیقبرنامه

دین و های بخشاعتبارات پژوهشی مربوط به که شامل برنامه ها و بدنی و گردشگری  تربیت امور فرهنگ، در وتوسعه تحقیق فصل -الف

 :باشدهای اجرایی زیر میصل شامل برنامه. این فاستدستی مذهب، ورزش و تفریحات، فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی، رسانه، گردشگری و صنایع

 و سینمایی امور سازمان ارتباطات؛ و ،هنر گفرهن پژوهشی موسسه اسالمی؛ ارشاد و فرهنگ وزارت) برنامه پژوهش های کاربردی 

 علمیه هایحوزه مدیریت ریزیبرنامه شورای علمیه؛ هایحوزه عالی شورای قم؛ علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر بصری؛ -سمعی

 سازمان سعدی؛ بنیاد بیت؛ اهل جهانی مجمع اسالمی؛ مذاهب تقریب جهانی مجمع اسالمی؛ ارتباطات و فرهنگ سازمان خراسان؛

 العالمیه؛ المصطفی جامعه خواهران؛ علمیه های حوزه سیاستگذاری شورای اسالمی؛ تبلیغات سازمان هنری حوزه اسالمی؛ تبلیغات

 (ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان جوانان؛ و ورزش وزارت

 (فرهنگی انقالب شورایعالی دبیرخانه) فرهنگی مقررات و ضوابط تدوین برنامه 

 (پیشرفت ایرانی - اسالمی الگوی مرکز) پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی تعمیق و سازیگفتمان تدوین، برنامه 

 گیرد:های زیر صورت میهای فوق در قالب فعالیتبرنامه

 ،زنان مسائل درخصوص ترجمه و مشاوره مطالعه، تحقیق 

 تاریخی و اسنادی زمینه در پژوهش 

 شفاهی تاریخ زمینه در پژوهش 

 رسانیاطالع و کتابداری زمینه در پژوهش انجام 

 خانواده تحكیم و زنان امور با مرتبط کاربردی هایپژوهش انجام 

 کشور علمی جامع نقشه اجرای بر نظارت و اسناد تدوین 

 برآنها نظارت و فرهنگی موسسات تاسیس ضوابط تدوین 

 آموزشی موسسات و هادانشگاه مقررات و ضوابط تدوین 

 اسالمی علوم زمینه در موردنیاز افكارسنجی و پژوهشی هایطرح اجرای 

 تخصصی هاینشست برگزاری 

 پژوهشی و علمی هایفصلنامه انتشار و چاپ 

 دانشجویان دینی باوضعیت مرتبط دانشجویی هاینامهپایان از حمایت 

 گردشگری خدمات و هازیرساخت تخصصی مطالعات انجام 

 مدیریت توسعه کاربردی و تخصصی مطالعات انجام 

 دستی صنایع کاربردی و تخصصی مطالعات انجام 

 فرهنگی میراث کاربردی و تخصصی مطالعات انجام 

 بخش راهبردی اسناد تحقق پایش و تهیه 

 مرتبط هایحوزه در آزمایشگاهی خدمات ارایه 

 تخصصی مشاوره خدمات ارایه 

 تخصصی ایکتابخانه خدمات ارایه 

 مجالت و انتشارکتب 

 مرتبط وکاربردی تخصصی مطالعات انجام 
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 تخصصی هاینشست و آموزشی هایکارگاه ها،همایش برگزاری 

 مقاالت چاپ و تدوین 

 کشور فرهنگی میراث جامع اطلس تهیه 

 المللیبین و داخلی علمی مراکز سایر با علمی هایمشارکت توسعه 

 هانامهپایان از حمایت 

 پژوهیآینده و پژوهیسیاست 

 مرتبط هایحوزه مستندسازی 

 زوال حال در سنتی هنرهای و دستی صنایع تولید استمرار از حمایت و صیانت 

 هنر و فرهنگ اقتصاد زمینه در کاربردی هایپژوهش از حمایت 

 ایرسانه و هنری فرهنگی، دینی، هایزمینه در کاربردی هایپژوهش از حمایت 

 هنر و فرهنگ عالی آموزش بر نظارت و ریزیبرنامه 

 سینما حوزه با مرتبط هایترجمه و تألیفات ها،نامهپایان از حمایت 

 سینما صنعت ارتقای و بهبود راستای در کاربردی هایپژوهش از حمایت 

 سینما حوزه تخصصی و علمی سمینارهای و هاهمایش برگزاری از حمایت 

 سینماگران دانش روزآمدسازی منظور به اطالعاتی و مطالعاتی منابع تامین به کمك 

 سینما حوزه با مرتبط تخصصی هاینظرسنجی اجرای به کمك 

 دینی فرهنگ درحوزه راهبردی هایپژوهش انجام 

 حوزه طالب دینی و فرهنگی هایپژوهش از حمایت 

 دینی علوم زمینه در طالب پژوهشی هایفعالیت از حمایت 

 شناسیایران و شناسیشیعه شناسی،اسالم ویژه به مختلف هایزمینه در مطالعاتی فرصت و تحصیلی بورس اعطای به کمك یا اعطا 

 دیگر کشورهای فرهنگی محیط شناخت و دیگر کشورهای و ایران.ا.ج بین فرهنگی روابط زمینه در پژوهش 

 کشورها سایر در شناسیایران و شناسیشیعه شناسی،اسالم زمینه در ویژه به هاترجمه و تألیفات تحقیقات، ها،نامهپایان از حمایت 

 تقریبی هایپژوهش و تحقیقات انجام 

 تقریب موضوع با پژوهشی هاینشست و هاهمایش برگزاری 

 بیت اهل حوزه در ترجمه و تالیف از حمایت 

 بیت اهل حوزه در نشر و چاپ از حمایت 

 بیت اهل حوزه در تخصصی - علمی هایهمایش و هانشست برگزاری 

 مرتبط هایپژوهش انجام 

 فارسی ادبیات و زبان زمینه در خارجی پژوهشگران به مطالعاتی هایفرصت اعطای 

 فارسی ادبیات و زبان با مرتبط هایپژوهش از حمایت 

 فارسی ادبیات و زبان با مرتبط آثار چاپ و تدوین از حمایت 

 موردنیاز دینی فرهنگی هایپژوهش از حمایت 

 کشور دینی فرهنگی وضعیت رصد از حمایت 

 مقاومت و پایداری هایپژوهش و مطالعات انجام 

 دینی هنر بنیادی کاربردی هایپژوهش و مطالعات انجام و حمایت 



 134 تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، ... :سی و هشتمفصل  / فرهنگ و هنر، ...م: امور هشتبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

 پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی با مرتبط هایکنگره و هاکنفرانس ها،همایش اندیشی،هم جلسات ها،نشست از حمایت و برگزاری 

 پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی با مرتبط هاینگاشتتك و تحقیقات مطالعات، از حمایت و انجام 

 ایمنطقه مطالعات انسانی، اسالمی، علوم حوزه هایپژوهش از حمایت 

 جوانان امور زمینه در مطالعات و هاپژوهش انجام 

 ورزش امور زمینه در مطالعات و هاپژوهش انجام 

 ورزش و جوانان امور با مرتبط دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع نامهپایان از حمایت 

 پژوهشی هایپروژه انجام 

 نظرسنجی انجام 

 مقاومتی اقتصاد سازیفرهنگ تحقق و پایش 

 :های اجرایی زیر استول شامل برنامهاین فص: ایتوسعه هایو پژوهش پایه هایپژوهشفصول  -ب

 (فرهنگی انقالب شورایعالی دبیرخانه) راهبردی هایپژوهش برنامه 

 مذاهب دانشگاه؛ بیت اهل دانشگاه؛ اسالمی معارف دانشگاه؛ قرآنی معارف و علوم دانشگاه) دانشگاهی ایپایه هایپژوهش برنامه 

 (مطهری شهید دانشگاه؛ اسالمی

 (اسالمی فقه المعارفدایره موسسه؛ اسالمی المعارفدائره بنیاد) اسالمی علوم دانشنامه تدوین برنامه 

 امام پژوهشكده؛ هادانشگاه انسانی علوم تحول شورای؛ فرهنگی انقالب شورایعالی دبیرخانه) اجتماعی و انسانی علوم توسعه برنامه 

 (ره-خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه؛ اسالمی انقالب( ره) خمینی

 (فرهنگی انقالب شورایعالی دبیرخانه) فنآوری و علم وراهبری مدیریت برنامه 

 (العالمیه المصطفی جامعه) دانشگاهی ایتوسعه هایپژوهش برنامه 

 (اسالمی علوم کامپیوتری تحقیقات مرکز) فنآوری و مهندسی علوم توسعه برنامه 

 (گردشگری و فرهنگی میراث پژوهشگاه) آفرینیفن توسعه برنامه 

 (اسالمی معارف دانشگاه) فنآوری و علم انتشار و معرفی حفظ، برنامه 

 (اسالمی انقالب فرهنگی و پژوهشی موسسه) دینی -فرهنگی ایتوسعه هایپژوهش برنامه 

 گیرد:های زیر صورت میهای فوق در قالب فعالیتبرنامه

 ،زنان مسائل درخصوص ترجمه و مشاوره مطالعه، تحقیق 

 تاریخی و اسنادی زمینه در پژوهش 

 شفاهی تاریخ زمینه در پژوهش 

 رسانیاطالع و کتابداری زمینه در پژوهش انجام 

 (گرنت) علمی هیات اعضای به پژوهانه اعطای 

 دکتری هاینامهپایان از حمایت 

 ارشد کارشناسی هاینامهپایان از حمایت 

 ایپایه هایپژوهش از حمایت 

 خانواده تحكیم و زنان امور با مرتبط کاربردی هایپژوهش انجام 

 کشور علمی جامع نقشه براجرای نظارت و اسناد تدوین 

 آنها بر نظارت و فرهنگی موسسات تاسیس ضوابط تدوین 
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 آموزشی موسسات و هادانشگاه مقررات و ضوابط تدوین 

 آموزشی راهبردهای و هاسیاست تدوین 

 فنآوری و علم راهبردهای و هاسیاست تدوین 

 فرهنگی راهبردهای و هاسیاست تدوین 

 انسانی علوم دروس سرفصل تدوین و بازنگری 

 انسانی علوم آموزشی کتب محتوای تدوین 

 فناوری و علم امور راهبری 

 فرهنگی امور راهبری 

 اسالمی علوم زمینه در موردنیاز افكارسنجی و پژوهشی هایطرح اجرای 

 تخصصی هاینشست برگزاری 

 پژوهشی و علمی هایفصلنامه انتشار و چاپ 

 دانشجویان دینی وضعیت با مرتبط دانشجویی هاینامهپایان از حمایت 

 علمی هاینشست برگزاری 

 علمی منابع تدوین 

 گردشگری خدمات و هازیرساخت تخصصی مطالعات انجام 

 مدیریت توسعه کاربردی و تخصصی مطالعات انجام 

 دستی صنایع کاربردی و تخصصی مطالعات انجام 

 فرهنگی میراث کاربردی و تخصصی مطالعات انجام 

 بخش راهبردی اسناد تحقق پایش و تهیه 

 مرتبط هایحوزه در آزمایشگاهی خدمات ارایه 

 تخصصی مشاوره خدمات ارایه 

 تخصصی ایکتابخانه خدمات ارایه 

 مجالت و انتشارکتب 

 مرتبط کاربردی و تخصصی مطالعات انجام 

 تخصصی هاینشست و آموزشی هایکارگاه ها،همایش برگزاری 

 مقاالت چاپ و تدوین 

 کشور فرهنگی میراث جامع اطلس تهیه 

 المللیبین و داخلی علمی مراکز سایر با علمی مشارکتهای توسعه 

 هانامهپایان از حمایت 

 پژوهیآینده و پژوهیسیاست 

 مرتبط هایحوزه مستندسازی 

 زوال حال در سنتی هنرهای و دستی صنایع تولید استمرار از حمایت و صیانت 

 گردشگری و فرهنگی میراث حوزه در نوین هایفنآوری توسعه 

 بنیان دانش هایشرکت از حمایت 

 رشد مراکز از حمایت و اندازیراه 
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 پژوهشی هاییافته معرفی 

 پژوهشی هاییافته سازیکاربردی 

 هنر و فرهنگ اقتصاد زمینه در کاربردی هایپژوهش از حمایت 

 ایرسانه و هنری فرهنگی، دینی، هایزمینه در کاربردی هایپژوهش از حمایت 

 هنر و فرهنگ عالی آموزش بر نظارت و ریزیبرنامه 

 ارتباطات هایپژوهش انجام 

 دینی هایپژوهش انجام 

 فرهنگی هایپژوهش انجام 

 سنتی هنرهای هایپژوهش انجام 

 هنری هایپژوهش انجام 

 سینما حوزه با مرتبط هایترجمه و تألیفات ها،نامهپایان از حمایت 

 سینما صنعت ارتقای و بهبود راستای در کاربردی هایپژوهش از حمایت 

 سینما حوزه تخصصی و علمی سمینارهای و هاهمایش برگزاری از حمایت 

 سینماگران دانش روزآمدسازی منظور به اطالعاتی و مطالعاتی منابع تامین به کمك 

 سینما حوزه با مرتبط تخصصی هاینظرسنجی اجرای به کمك 

 دینی فرهنگ حوزه در راهبردی هایپژوهش انجام 

 حوزه طالب دینی و فرهنگی های پژوهش از حمایت 

 دینی علوم زمینه در طالب پژوهشی هایفعالیت از حمایت 

 شناسیایران و شناسیشیعه شناسی، اسالم ویژه به مختلف هایزمینه در مطالعاتی فرصت و تحصیلی بورس اعطای به کمك یا اعطا 

 دیگر کشورهای فرهنگی محیط شناخت و دیگر کشورهای و ایران.ا.ج بین فرهنگی روابط زمینه در پژوهش 

 کشورها سایر رد شناسیایران و شناسیشیعه شناسی،اسالم زمینه در ویژه به هاترجمه و تألیفات تحقیقات، ها،نامهپایان از حمایت 

 تقریبی هایپژوهش و تحقیقات انجام 

 تقریب موضوع با پژوهشی هاینشست و هاهمایش برگزاری 

 بیت اهل حوزه در ترجمه و تالیف از حمایت 

 بیت اهل حوزه در نشر و چاپ از حمایت 

 بیت اهل حوزه در تخصصی -علمی هایهمایش و هانشست برگزاری 

 مرتبط هایپژوهش انجام 

 فارسی ادبیات و زبان زمینه در خارجی پژوهشگران به مطالعاتی هایفرصت اعطای 

 فارسی ادبیات و زبان با مرتبط هایپژوهش از حمایت 

 فارسی ادبیات و زبان با مرتبط آثار چاپ و تدوین از حمایت 

 مرتبط هایحوزه در کاربردی هایپژوهش انجام 

 دکتری پژوهشگر نیروی تربیت 

 ارشد کارشناسی پژوهشگر نیروی تربیت 

 اسالمی انقالب و( ره)خمینی امام مطالعاتی حوزه در برتر پژوهشی آثار شناسایی 

 واجتماعی انسانی علوم هایپژوهش انجام 
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 فرهنگی اردوهای و مراسم برگزاری 

 کارشناسی پژوهشگر نیروی تربیت 

 موردنیاز دینی فرهنگی هایپژوهش از حمایت 

 کشور دینی فرهنگی وضعیت رصد از حمایت 

 سایت طریق از رسانیاطالع 

 نشریات و کتب عرضه هایفعالیت راهبری 

 المللبین عرصه در فرهنگی فعالیتهای و حقیقت طلوع موسسه از حمایت 

 اسالم جهان دانشنامه تدوین 

 اسالم جهان دانشنامه عربی ترجمه 

 اطالعات و ارتباطات فنآوری با مرتبط هایپژوهش انجام 

 افزارینرم و مجازی فضای در دینی و فرهنگی محتوای تولید و تامین 

 فقهی هایالمعارفنشردایره و تدوین 

 ،شیعه صالح سلف و هافقه علمی نشرآثار و تالیف تدوین 

 مقاومت و پایداری هایپژوهش و مطالعات انجام 

 دینی هنر بنیادی کاربردی هایپژوهش و مطالعات انجام و حمایت 

 پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی با مرتبط هایکنگره و هاکنفرانس ها،همایش اندیشی،هم جلسات ها،نشست از حمایت و برگزاری 

 پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی با مرتبط هاینگاشتتك و تحقیقات مطالعات، از حمایت و انجام 

 ایمنطقه مطالعات انسانی، اسالمی، علوم حوزه هایپژوهش از حمایت 

 علمی و ارتباطی اطالعاتی، هایزیرساخت تامین 

 علمی هیات اعضای پژوهشی توانمندسازی 

 علمی هیات اعضای پژوهشی هایطرح از حمایت 

 المللیبین و ملی علمی هایهمایش در شرکت 

 المللیبین پژوهشی دانشگاهی قراردادهای عقد 

 جوانان امور زمینه در مطالعات و هاپژوهش انجام 

 ورزش امور زمینه در مطالعات و هاپژوهش انجام 

 ورزش و جوانان امور با مرتبط دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع نامهپایان از حمایت 

 پژوهشی هایپروژه انجام 

 نظرسنجی انجام 

 مقاومتی اقتصاد سازیفرهنگ تحقق و پایش 



 

 3- ایهای سرمایهتملک دارایی ای وهای عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه 

 مام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتتای و بهای های عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -(4فرم شماره )
 ---شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  ---عنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 ---شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  ---عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 اعتبارات به میلیون ریال

 شماره
طبقه بندی 

دستگاه 
 اجرایی

 های اجراییدستگاه
بندی  شماره طبقه
 برنامه

 سنجه  عملکرد عنوان برنامه اجرایی

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
4334 

پیش بینی 
4334 

برآورد
4331 

عملکرد 
4334 

پیش بینی 
4334 

برآورد
4331 

عملکرد 
4334 

بینی پیش
4334 

برآورد
4331 

010101 
معاونت امور زنان و 

 خانواده
0011110111 

 برنامه
 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 01 01  00،111 00،111  011 011 

010011 

سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی جمهوری اسالمی 

 ایران

0011110111 
 برنامه

 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 10 00  01،011 01،010  0000 0931 

009311 
دبیرخانه شورایعالی انقالب 

 فرهنگی
0011110111 

 برنامه
 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 90 00  0،111 9،111  003 001 

009391 
نهاد نمایندگی مقام معظم 

 دانشگاههارهبری در 
0011110111 

 برنامه
 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 001 33  00،111 00،111  011 999 

009011 
سازمان میراث فرهنگی ، 
 صنایع دستی و گردشگری

0011110111 
 برنامه

 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 01 11  01،111 03،111  931 100 

009013 
فرهنگی پژوهشگاه میراث 

 و گردشگری
0011110111 

 برنامه
 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 010 039  000،911 000،911  0031 0330 

001111 
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
0011110111 

 برنامه
 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 111 111  10،111 10،111  010 013 

001101 
 موسسه پژوهشی فرهنگ

 ،هنر و ارتباطات
0011110111 

 برنامه
 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 300 390  31،111 30،111  011 019 

001130 
سازمان امور سینمایی و 

 بصری-سمعی 
0011110111 

 برنامه
 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 011 011  91،111 09،000  001 001 

001110 
اسالمی حوزه دفتر تبلیغات 

 علمیه قم
0011110111 

 برنامه
 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 011 131  011،331 013،039  0110 311 

001101 
سازمان فرهنگ و 
 ارتباطات اسالمی

0011110111 
 برنامه

 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 000 000  903،911 09،111  0091 900 

001199 
جهانی تقریب مجمع 

 مذاهب اسالمی
0011110111 

 برنامه
 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 11 11  09،111 09،111  900 900 

 0011110111 مجمع جهانی اهل بیت 001119
 برنامه

 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 0،001 0001  00،111 09،111  13 00 



 

 شماره
طبقه بندی 

دستگاه 
 اجرایی

 های اجراییدستگاه
بندی  شماره طبقه
 برنامه

 سنجه  عملکرد عنوان برنامه اجرایی

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
4334 

پیش بینی 
4334 

برآورد
4331 

عملکرد 
4334 

پیش بینی 
4334 

برآورد
4331 

عملکرد 
4334 

بینی پیش
4334 

برآورد
4331 

 0011110111 بنیاد سعدی 001901
 برنامه

 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 0 0  01،111 00،001  9103 9193 

 0011110111 سازمان تبلیغات اسالمی 001911
 برنامه

 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 000 091  10،111 91،000  009 001 

000311 
حوزه هنری سازمان 

 تبلیغات اسالمی
0011110111 

 برنامه
 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 01 00  01،111 30،010  9011 0101 

 0011110111 جامعه المصطفی العالمیه 001111
 برنامه

 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 90 90  3،011 0،101  009 000 

 0011110111 وزارت ورزش و جوانان 001011
 برنامه

 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 011 011  93،139 19،111  01 10 

019011 
سازمان صدا و سیمای 
 جمهوری اسالمی ایران

0011110111 
 برنامه

 های کاربردیپژوهش

 پروژه
 عملیاتی شده

 00 00  9،111 9،111  019 001 

009311 
دبیرخانه شورایعالی انقالب 

 فرهنگی
0011110111 

برنامه تدوین ضوابط 
 فرهنگیومقررات 

 030 091  31،010 001،111  101 101  سند

001903 
 -مرکز الگوی اسالمی 

 ایرانی پیشرفت
0011119111 

برنامه تدوین، گفتمان 
سازی و تعمیق الگوی 
 اسالمی ایرانی پیشرفت

 0001 0300  01،111 03،111  11 11  درصد پیشرفت

 توضیحات:
شود که در جدول فوق، اعتبارات نیز انجام می« ایتوسعه پژوهشهای»و « پایه پژوهشهای»در فصل « بدنی و گردشگری تربیت امور فرهنگ، در وتوسعه تحقیق فصل»گردشگری و ورزش عالوه بر  فرهنگ،امور  های اجراییهای پژوهشی دستگاهفعالیت

 درج شده است.« بدنی و گردشگری تربیت امور فرهنگ، در وتوسعه تحقیق فصل»
 

 

 (بر حسب برنامه اجراییای )های سرمایهتملک داراییاعتبارات  و های عملکردبرآورد سنجه -(3فرم شماره )

 های اجراییدستگاه
بندی  شماره طبقه

 برنامه
 عنوان برنامه

 اعتبارات

 4331برآورد 4334ابالغ   4334عملکرد 

 0،101 011 011 برنامه پژوهش های کاربردی 0011110111 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

 3،001 1 برنامه پژوهش های کاربردی 0011110111 گردشگری و فرهنگی میراث پژوهشگاه
09،111 

 

 توضیحات:

 پژوهشهای»، «پایه پژوهشهای»در فصل « بدنی و گردشگری تربیت امور فرهنگ، در وتوسعه تحقیق فصل»گردشگری و ورزش عالوه بر  امور فرهنگ، های اجراییهای پژوهشی دستگاهای مربوط به فعالیتهای سرمایههای تملك داراییطرح

 درج شده است.« بدنی و گردشگری تربیت امور فرهنگ، در وتوسعه تحقیق فصل»شود که در جدول فوق، اعتبارات نیز انجام می« پژوهش و آموزش امور در و توسعه تحقیق فصل» و « ایتوسعه
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 آموزش و پژوهش امور
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 فصل سی و نهم

 آموزش و پرورش عمومی
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 4- مقدمه 

گردد و به موجب مفاد مصرح در قوانين مختلف اعم از ها قبل باز ميتعليم و تربيت در ايران قدمت و پيشينه طوالني داشته و سابقه آن به قرن

 باشد.دار وظايف مختلف در زمينه تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم ميقوانين موضوعه و عمومي؛ وزارت آموزش و پرورش عهدهو قانون اساسي 

هاي اصلي و پيش نياز سطوح آموزشي باالتر و عالي؛ به دو گروه عمده با هدف انتقال مفاهيم دانش پايه ارائه آموزشآموزش و پرورش عمومي 

 زير  قابل تقسيم است: 

االن( نيز بخشي از هاي تحصيلي ابتدايي و متوسطه اول است که البته آموزش غيررسمي سوادآموزي )بزرگسالف( آموزش پايه شامل دوره

 باشد. آموزش پايه مي

هاي متوسطه تحصيلي متوسطه دوم است که دوره متوسطه نظري جزو آموزش و پرورش عمومي و دوره تخصصي شامل دورهب( آموزش نيمه

 شوند. اي محسوب ميدانش بخشي از آموزش فني و حرفهاي و کاروفني و حرفه

هاي خاص براي اين زش کودکان استثنايي و سرآمد نيز بر عهده آموزش و پرورش است که شامل آموزشآمو ، عالوه بر آموزش کودکان عادي

 اجباري است. هايپايان دوره اول متوسطه جزو آموزشباشد. همچنين آموزش تا هاي تحصيلي آموزش رسمي ميآموزان منطبق با دورهگروه از دانش

 

 4-  تیدر اسناد فرادسدستگاه اجرایی وضعیت 

 4-4- هاشرح وظایف و ماموریت 

 باشد:اهم اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش براساس قانون اهداف و وظايف اين وزارتخانه به شرح زير مي

 تقويت و تحکيم مباني اعتقادي و معنوي دانش آموزان از طريق تبيين و تعليم اصول و معارف احکام دين مبين اسالم 

  پرورش استعدادهاي دانش آموزان و تقويت روح بررسي و تتبع و تحقيق و ابتکار و خالقيت در تمام شناخت و شکوفا کردن و

 فرهنگي و علوم اسالمي فني هاي علميزمينه

 آموزان برپايه تعاليم عاليه اسالمرشد فضائل اخالقي و تزکيه دانش 

 آموزش و پرورشهاي ميان مدت و بلند مدت در جهت تأمين اهداف تهيه و پيشنهاد برنامه 

 تهيه و تدوين مقررات و تنظيم لوايح مربوط به وظايف محوله 

 هانظارت بر اجراي صحيح و دقيق کليه آيين نامه هاو سنجش و ارزيابي نتايج حاصل از برنامه 

 هاي آموزشي و پرورشي)مکانتجهيزات و ساير امکانات آموزشي و کمک آموزشي(تأمين و تدارک نيازمندي 

 هاي زمانبندي شده در چارچوب نظام آموزشيريزيو توزيع کتب درسي و نشريات کمک آموزشي براساس برنامه تأليف و طبع 

 زيرپوشش قراردادن کليه کودکان الزم التعليم و تقويت نهضت سوادآموزي 

 تأمين آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه 

  خارج از کشور با هماهنگي وزارت امور خارجهايجاد و اداره مدارس ايرانيان مقيم 

 هاي جاذب و متنوع به منظور استفاده مفيد و سازنده از اوقات فراغت دانش آموزان در محدوده اعتبارات ريزي و اجراي برنامهبرنامه

 هاي مردميهاي اجرائي ذي ربط با استفاده از کمکمصوب دستگاه

 يجاد و تقويت مدارس استثنائيتأمين نياز افراد عقب مانده از طريق ا 

 آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت  به منظور ارتقاء سطح توانائي شغلي آنان 

  توسعه و تعميم تربيت بدني به ويژه مربوط به فنون نظامي در سطح مدارس و مراکز آموزشي وابسته به وزارت با هماهنگي

 ربطهاي ذيدستگاه

 آموزان کشور با همکاري وزارت بهداشتسالمت جسمي رواني و اجتماعي دانش أمين حفظ و ارتقاءانجام اقدامات الزم به منظورت 

 درمان و آموزش پزشکي

 هاي اجرايي و آموزشگاههاي آزاد صدور مجوز تأسيس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و ديگر دستگاه 
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 4-4-اندازهای چشمو سیاست اهداف 

اي برخوردار از دانش پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوري و متکي بر سرمايه انساني ايران داراي جامعه، هجري شمسي 4141در افق سال   

 هاي آگاه و عامل به حقوق و تکاليف فردي و عمومي واجد وجدان اجتماعي است. داراي انسان

 4-9-همراه باا آراریع عملدارد    دار اقتصاد مقاومتی های اولویتوژهرهای عملیاتی و پبرنامه ،هاسیاست ،اهداف(

 (4934سال 

وظيفه مستقيمي بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته نشده است  ،هاي ابالغي اقتصاد مقاومتيدر مصوبات شوراي اقتصاد مبتني بر سياست

هراي  اقدام الزم را برراي اجرايري شردن سياسرت    ، هاي ابالغي مقام معظم رهبرياي تشکيل شده است تا بر اساس سياستاما در اين بخش کميته

 مربوط انجام دهد. 

اما بايستي در اجراي فرآينرد  (  است، 2بنيان )سياست تصاد دانش( و اق4گيري نوآوري )سياست آموزش و پرورش يکي از ارکان بنيادين در شکل

( و 8( مرديريت مصررف )سياسرت    5نه عوامل در سرطح کشرور )سياسرت    ( نسبت به توزيع عادال3وري )سياست آموزش با مبنا قرار دادن ارتقاء بهره

هاي اقتصاد مقاومتي در بخش آموزش و پرورش سه حروزه  ( اقدام نمايد. بر اين اساس اجراي سياست41هاي عمومي )سياست جويي در هزينهصرفه

 زه به شرح زير است:گيرد. تصميمات اتخاذ شده در اين حومعلم و مديريت منابع را در بر مي ،آموزدانش

 وري و اثربخشي منابعها و فرآيندهاي آموزشي و پرورشي با هدف ارتقاء بهرهاصالح ساختار روش 

 هاي در اختيار بخش به منظور باز توزيع منابع جهت ارتقاء وضعيت مناطق کمتر برخورداراستفاده از ظرفيت 

 اي و هاي نظري فني و حرفره آموزان در رشتههدف توزيع منطقي دانش آموزان در دوره متوسطه دوم باهدايت تحصيلي کارآمد دانش

 کارودانش

 آموزانايجاد و تعميق روحيه پرسشگري جستجوگري و نوآوري در دانش 

 هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان  سازي از طريق تغيير در محتواي آموزشي دانشگاه فرهنگيان و محتواي برنامهظرفيت 

 بيني شده است:  تمهيدات زير پيش فوق در حوزه آموزش و پرورش عموميهاي براساس سياستو  

 هاي آموزش چشمگير نقشبه  توجه با استانهاي دو زبانه مناطق روستايي و محروم وبا اولويت  ه آموزش پيش از دبستان توسع 

 ابتدايي آموزش اول پايه به جديد هاي ورودي تحصيلي افت و پايه تکرار کاهش، تحصيلي پيشرفت بر دبستان از پيش

 هراي شراخ   ارتقراء  منظرور  بره  هاي غيررسمي و حاشيه شرهرها گاهتقويت اعتبارات مربوط به ارائه آموزش ابتدايي در سکونت 

 ابتدايي دوره بر تمرکز با مناطق اين آموزشي عدالت

 استانهاي سيسرتان و   شامل تحصيل از هبازماند نرخ بيشترين داراي استانهاي در وپرورشي آموزشي هايشاخ  ارتقاي به توجه

توجره خراص برر پوشرش      مدرسره و  از خرارج  کودکان جذب بر تمرکز جنوب کرمان و آذربايجان غربي با ،هرمزگان ،بلوچستان

  آموزان بازمانده از تحصيل درآموزش پايهدانش

 هردايت  هدفمنرد  سياسرت  اسرتمرار  وآموزي  اي و مهارتتوجه به ارتقاي کيفيت آموزشي به ويژه در حوزه آموزش فني و حرفه 

با توجه به نقش اين بخش در ايجاد اشتغال و کارآفريني از طريرق   ايحرفه و فني و  مهارتي هايآموزش سمت به آموزاندانش

 آالتتقويت اعتبارات تأمين تجهيزات و ماشين

 شوند.هاي مردمي احداث ميمشارکتبيني اعتبار الزم براي کمک به ساخت مدارسي که با مشارکت خيرين و پيش 

 4-4- های برنامه دولت دوازدهماهداف و سیاست 

اين بخش با مشکالتي مواجه بوده است. در همواره   ،توجه در حوزه کمي و سطح دسترسي جمعيت الزم التعليم به آموزشبا وجود دستاوردهاي قابل

تنوع بخشي به منابع مالي و مشارکت با بخرش غيردولتري    ،استقرار الگوي مديريت و کنترل هزينه ، اين ميان مواردي همچون مديريت منابع انساني
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تدوين نقشه استقرار مدرسه  ،هاي نوين آموزشيتوسعه و بکارگيري استفاده از روش هاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در چهارچوب سياست

 آموزان داراي اهميت است.ي پرورشي دانشبر اساس الگوي آمايش سرزمين و ارتقاء روش ها

هراي مررتبط برا  اهرداف کرالن و      اهرداف و سياسرت  منطبق بر هاي برنامه دولت دوازدهم براي بخش آموزش و پرورش عمومي اهداف و سياست 

 به شرح ذيل مي باشد: بوده کهبراي اين بخش بيني شده در سند تفصيلي قانون برنامه ششم توسعه راهبردهاي پيش

 آموزشي محروميت داراي و ويژه هاياستان و مناطق براي خاص ايبرنامه هايبسته تهيه 

 تربيتي و آموزشي هايبرنامه در مجازي و غيرحضوري هايآموزش ظرفيت از برداريبهره گسترش 

 در ويرژه بره  تحصريلي  دوره ايرن  به زيربنايي و تخصصي نگاه تقويت و منابع تخصي  و تامين در ابتدايي آموزش به بخشياولويت 

 محروم مناطق

 دانش نيازهاي و هاويژگي با متناسب بهداشتي و ورزشي پرورشي پژوهشي آموزشي فضاهاي نوسازي و سازيمقاوم عادالنه و متوازن توسعه 

 فرهنگي و اقليمي شرايط و تربيتي و درسي هايبرنامه  ايراني - اسالمي فرهنگ اقتضائات و آموزان

 آموزاندانش هايويژگي و ها توانمندي با آموزشي روزهاي و ساعات و درسي منابع محتواي و  حجم سازي متناسب 

 رقابرت  هراي انگيرزه  تقويرت  و کيفيت ارتقاي و عملکرد سازيشفاف منظور به پرورشي و آموزشي موسسات و مدارس بنديرتبه نظام ايجاد 

 علمي و منطقي

 هاارزش اين از آگاهانه حمايت و وفاداري براي آموزاندانش و مربيان توانمندسازي و اسالمي انقالب هايارزش به باور و ديني بصيرت ايمان تقويت 

 آموزاندانش تربيت و تعليم فرآيند در يادگيري محيطهاي به بخشي تنوع  

 نوين هايفناوري از هوشمندانه استفاده بر تکيه با يادگيري ياددهي فرآيندهاي بخشي کيفيت 

 هزينه مديريت و وريبهره ارتقاء منظور به ريزيبودجه نظام ارتقاء  

 آموزان دانش در قرآن با انس تقويت و مدرسه در جماعت نماز برپايي به اهتمام و نماز اقامه فرهنگ توسعه 

 متوسطه دوم دوره در ويژه به تحصيلي هاي دوره تمام براي آموزي مهارت و کارآفريني جامع برنامه اجراي و تنظيم 

 نوين فناوريهاي از استفاده با عمومي و رسمي تربيت و تعليم نظام ساختار درون آموزيدانش پژوهشي هايشبکه ايجاد 

 تحصيلي هايدوره از گذر براي ملي استانداردهاي اساس بر محور نتيجه ارزشيابي نظام اجراي و طراحي 

 محوري معلم اصل رعايت با درسي هايبرنامه در آموزشي بسته توليد و محوري کتاب جاي به محوري برنامه حاکميت 

 جهاني کيفيت هاي ارزيابي در ايران جايگاه ارتقاي و الملليبين تعامالت در فعال مشارکت 

 تربيت و تعليم عرصه در آموزدانش و معلم با رابطه در پژوهيمعلم و مداريمعلم بر کيدأت 

 کشور سراسر مدارس در آن عادالنه توزيع و انساني منابع اثربخش بکارگيري و ساماندهي در محوريبرنامه 

 اثربخش و کارآمد مديريت منظور به اداري واحدهاي تعداد وکاهش اجرايي ساختار اصالح 

 امکانات و منابع تامين ريزي برنامه در مناطق و استانها پرورش و آموزش شوراهاي نقش افزايش 

 موضوعه مقررات و قوانين با مدارس اختيارات سازيمتناسب 

 سراير  دبيرران  تربيرت  و اول متوسرطه  و ابتدايي دوره آموزگار تربيت بر تمرکز با فرهنگيان دانشگاه طريق از معلم تربيت جامع نظام طراحي 

 آنان التحصيالنفارغ بين از کشور هايدانشگاه ساير همکاري با آموزشي مقاطع

 در مروثر  و فعرال  مشارکت براي اجرايي کارهاي سازو آوردن فراهم و معلمان و مديران اعتقادي و ايحرفه هايشايستگي نظام استقرار 

 تربيت و تعليم

 جذب ايهشيوه بر حاکم اصول و ها سياست مهندسي باز معلمان اجتماعي و فرهنگي منزلت و جايگاه تقويت براي الزم سازوکارهاي ايجاد 

 بازنشستگان از مناسب منديبهره جهاني و ملي سطح در معلمان ايحرفه هايشايستگي سطح انطباق بر تاکيد با معلمان نگهداشت و تربيت

 پرورش و آموزش پيشکسوتان و نخبگان تجربه و دانش از بهينه واستفاده آنان مفيد تجارب و پرورش و آموزش
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 4-4- ( 4موضوعات راص  موضوع ماده) قانون برنامه ششم توسعه 

رو تبيين موضوعات خاص به اجراي سندتحول بنيادين آموزش و پرورش اشاره شده است. از اين در و ( قانون برنامه ششم توسعه2)بند)ت( ماده در 

آنها در  اين سند و اجراي برنامه هاي مرتبط با مندرج درم و تصويب پنج زير نظااجراي دقيق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش از طريق تدوين 

از ايرن   و ترين مأموريت ايرن بخرش اسرت   تامين فضا و توسعه کاربرد فناوري اصلينامه درسي پژوهش تربيت معلم تأمين منابع ماليبر هايزمينه

 باشد :منظر اقداماتي نيز صورت گرفته است که اهم آن به شرح زير مي

 دبستاني به ويژه در مناطق محروم روستايي و دوزبانه تقويت و توسعه دوره پيش 

    فراهم آوردن تسهيالت و امتيازات مناسب براي جذب و نگهداشت نيروي کارآمد در دوره ابتدايي و تقويت نگاه تخصصي و زيربنرايي بره

 اين دوره تحصيلي 

  اولويت بخشي به آموزش ابتدايي در تأمين و تخصي  منابع و امکانات 

 هاي متنوع آموزشي )از جمله آمروزش  ها و روشز طريق کاربرد شيوهتوجه به ارتقاء پوشش تحصيلي دوره راهنمايي تحصيلي و متوسطه ا

 اي( از راه دور و رسانه

 آموزان و نياز بازار کارهاي تحصيلي متناسب با استعداد و عاليق دانشها و رشتهبسترسازي الزم براي ايجاد توازن در شاخه 

 آموزي سراهاي دانشتوسعه پژوهش 

 ين در هوشمندسازي مدارس توسعه کاربرد فناوري هاي نو 

 آموزان افزايش تعداد مناطق برخوردار از مراکز اختالالت يادگيري براي مقابله با پديده ديرآموزي در دانش 

 آموزي با تقويت و گسترش مراکز يادگيري محلي افزايش پوشش سواد 

 مربيران امرور تربيتري    هنرآموزان دبيران بندي معلمان شامل آموزگاران اي معلمان براي مشموالن طرح طبقهبندي حرفهاجراي طرح رتبه

 هاي آموزشي و تربيتي مراقبان سالمت مديران و معاونان مدارس و مجتمعمشاوران 

 ستاي ارتقاء کيفيت آموزشيانديشي معلمان نخبه در راهاي آموزشي به منظور همتقويت گروه 

 هاي کشرور و گذرانردن   التحصيالن دانشگاه( اساسنامه دانشگاه فرهنگيان باپذِيرش دانشجو از ميان فارغ28سازي براي اجراي ماده )زمينه

 دوره يکساله حرفه معلمي جهت تأمين نياز نيروي انساني وزارت

 سراهاور معلمان پژوهنده در اين پژوهشآموزي و حمايت از حضسراهاي دانشافزايش تعداد پژوهش 

 توزيع کتب درسي نيم بها در مناطق محروم کشور 

  توجه ويژه به ارتقاء وضعيت آموزش و توسعه فضاهاي آموزشي در استان سيستان و بلوچستان 

 سپاري و خريد خدمات آموزشيهاي برونتداوم اجراي طرح 

 و حاشيه شهرها  هاي غيررسميگاهتوسعه خدمات آموزشي در سکونت 

 4-4- احدام و مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه 

آمروزش و پررورش   مرتبط با بخرش  حکم قانوني بطور مستقيم و غيرمستقيم (42) تعداد  ،نوني برنامه ششم توسعهاحکم ق (423) داز تعدا

 د:نباشير ميز برحسب موضوع به شرح جدولعمومي است که 

 

 

 



 443 آموزش و پرورش عمومی: سی و نهمفصل  / آموزش و پژوهش م: امورهنبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

 در برنامه ششم توسعه مرتبط با بخش آموزش و پرورش عمومیمواد قانونی مندرج 

 ردیف
استناد در 

 برنامه
 دستگاه مسئول  موضوع

های دستگاه

 همدار

و امور  معاونت

 ربطبخشی ذی

 / پ 2ماده  4

موضوعات زير مسائل محوري برنامره اسرت. دولرت    
هاي( مرتبط برا آنهرا و   موظف است طرحهاي )پروژه

فرماندهي اقتصراد مقراومتي    همچنين مصوبات ستاد
الرذکر را در بودجره سراالنه    هاي ذيرل صرفاً در حوزه

موضروع خراص فنراوري نروين       -اعمال نمايرد:  پ 
 توسعه و کاربست علم و فناوري

  
معاونت علمي رياست  

 جمهوري

  
 وزارت علوم

 تحقيقات و فناوري
وزارت صنعت  -

 تجارت معدن

امورآموزش عالي 
آموزش و پرورش 
عمومي وفني و 
 حرفه اي 

 ت  /2ماده  2

موضوعات زير مسائل محوري برنامره اسرت. دولرت    
هاي( مرتبط برا آنهرا و   موظف است طرحهاي )پروژه

همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصراد مقراومتي   
الرذکر را در بودجره سراالنه    هاي ذيرل صرفاً در حوزه

موضوع خاص سند تحول بنيرادين   -اعمال نمايد: ت
 پرورش  آموزش و 

  
 وزارت آموزش و پرورش

  
  

امور آموزش و 
پرورش عمومي و 

 اي فني و حرفه

 1ماده  3

( واحرد  2.8جهت تأمين حرداقل دو و هشرت دهرم )   
( اقتصراد از محرل   %8درصد از رشد هشرت درصرد )  

وري کل عوامل توليد و همچنرين رشرد   ارتقاي بهره
گذاري به ميزان متوسط ساالنه بيست و يک سرمايه

سالهاي اجرائري  ( در طول %24.1و چهاردهم درصد )
برنامه کليه دستگاههاي اجرائي با هماهنگي با دولت 

عمرل آورنرد. مسریوليت اجرراء برر      اقدامات زير را به
اولويررت اقتصررادي در  -باشررد: پعهررده دولررت مرري

سياست خارجي کشور با هدف جذب دانش و نوآوري 
از کشررورهاي صرراحب فنرراوري و توسررعه بازارهرراي 

دمات فنرري و صررادراتي )کررااليي و کشرروري( خرر   
مهندسي و کاالهاي ايراني اعزام نيروي کرار جرذب   
اساتيد و متخصصان برراي آمروزش و انتقرال فرن و     
فناوري )تکنولوژي( برراي نيروهراي ايرانري ترالش     
بررراي الحرراق برره سررازمان تجررارت جهرراني بررراي   

هاي ناروا عليره صرادرات   جلوگيري از اعمال تبعيض
 ايران با رعايت مصالح کشور

  
سازمان -دارايي  وزارت

وزارت -برنامه و بودجه
 امور خارجه

کليه دستگاه هاي 
 اجرايي

  

 امور اقتصاد کالن

 1ماده  1

( واحرد  2.8جهت تأمين حرداقل دو و هشرت دهرم )   
( اقتصراد از محرل   %8درصد از رشد هشرت درصرد )  

وري کل عوامل توليد و همچنرين رشرد   ارتقاي بهره
ساالنه بيست و يک گذاري به ميزان متوسط سرمايه

( در طول سالهاي اجرائري  %24.1و چهاردهم درصد )
برنامه کليه دستگاههاي اجرائي با هماهنگي با دولت 

عمرل آورنرد. مسریوليت اجرراء برر      اقدامات زير را به
افزايش مهارت و تخص   -باشد: تعهده دولت مي

هرا  التحصريالن دبيرسرتان  نيروي کار به ويرژه فرارغ  
مقطررع کارشناسرري دانشررگاهها و  هررا تررا هنرسررتان

میسسات آموزش عالي با ارائره آموزشرهاي مهرارتي    
هاي اي با استفاده از ظرفيتتخصصي و فني و حرفه

 خدمت زير پرچم و کارورزي دانشجويان

 وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم و 
 تحقيقات،فناوري

  
  

امرررور آمررروزش و  
پرررورش عمررومي و 

اي امور فني و حرفه
 عاليآموزش 
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 ردیف
استناد در 

 برنامه
 دستگاه مسئول  موضوع

های دستگاه

 همدار

و امور  معاونت

 ربطبخشی ذی

5 
 / 25ماده 

 الف

منظور مردمي شدن و گسترش سهم بخرش  به -الف
منظرور افرزايش   خصوصي و تعاوني در اقتصراد و بره  

وري و ارتقاي سطح کيفري خردمات و مرديريت    بهره
بهينه هزينره بره تمرامي دسرتگاههاي اجرائري کره       

دار وظايف اجتماعي فرهنگي و خدماتي هستند عهده
بهداشررتي و درمرراني مراکررز   )از قبيررل واحرردهاي  

بهزيسررتي و توانبخشرري مراکررز آموزشرري فرهنگرري  
دهنررده خرردمات و هنررري و ورزشرري و مراکررز ارائرره

شود هاي کشاورزي و دامپروري( اجازه داده مينهاده
در چهارچوب استانداردهاي کيفي خدمات که توسرط  

گرردد نسربت بره خريرد     ربط تعيرين مري  دستگاه ذي
جراي توليرد   تعاوني )بهخدمات از بخش خصوصي و 

خدمات( اقدام نمايند. در اجرراي ايرن بنرد واگرذاري     
 مدارس دولتي ممنوع است.

هاي اجرايي تمامي دستگاه
دار وظايف که عهده

اجتماعي فرهنگي و 
 خدماتي هستند

  

  
  

تمامي امور 
هاي اجتماعي حوزه

 فرهنگي و خدماتي

 / الف13ماده  1
تحول در نظام تعليم و دولت مکلف است براي ايجاد 

 تربيت اقدامات زير را انجام دهد:

 وزارت آموزش و پرورش

  

  
  

امور آموزش و   
پرورش عمومي و 

 ايفني حرفه

7 
 / 13ماده 

 4الف / 

اجراي سند تحرول بنيرادين آمروزش و پررورش بره      
نحوي که کليه اقردامات وزارت آمروزش و پررورش    

مغاير با قانون براساس اين سند انجام شود و اقدامي 
 و سند صورت نگيرد.

 وزارت آموزش و پرورش

  

  
  

امور آموزش و   
پرورش عمومي و 

 ايفني حرفه

8 
 / 13ماده 

 2الف / 

بنرردي معلمرران و اسررتقرار نظررام  تهيرره نظررام رتبرره
هررا و هررا براسراس تخصرر  برا شايسررتگي  پرداخرت 

بنردي معلمران و   عملکرد رقابتي مبتني بر نظام رتبره 
نيروي انساني براساس سند تحول و نقشره  مهندسي 

جامع علمي کشور با تصويب مجلس شوراي اسالمي 
 در قالب بودجه سنواتي

 وزارت آموزش و پرورش

  

  
  

امور آموزش و    
پرورش عمومي و 

 ايفني حرفه

9 
 / 13ماده 

 3الف / 

ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به مثابره مهمتررين   
و مولد سرمايه اجتماعي و  نهاد تربيت نيروي انساني

هرراي مصرروب و دار اجررراي سياسررتانسرراني عهررده

عنروان امرر حراکميتي برا     و نظارت بر آن به  هدايت
 توسعه همکاري دستگاههاي اجرائي

 وزارت آموزش و پرورش

  

دستگاه هاي 
 اجرايي

  

امور آموزش و    
پرورش عمومي و 

 ايفني حرفه

44 
 / 13ماده 

 1الف / 

آمروزي  تسرهيل سرفرهاي فرهنگري دانرش    توسعه و 
 ويژه اردوهاي زيارتي و راهيان نوربه

   وزارت آموزش و پرورش
  

امور آموزش و    
پرورش عمومي و 

 ايفني حرفه

 / ب 13ماده  44

سازمان اداري و استخدامي کشور و سازمان موظفنرد  
به منظور ارتقاي کيفيت نظام تعليم و تربيت با جذب 

دانشررگاههاي فرهنگيرران و شررهيد معلررم از طريررق 
رجررايي در طررول اجررراي قررانون برنامرره رديفهرراي  
اسررتخدامي و تررأمين اعتبررار مررورد نيرراز آمرروزش و  
پرررورش را بررا رعايررت قرروانين و ضرروابط مربوطرره و 
ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاههاي يادشده برراي  

هرا در اختيرار وزارت آمروزش و    جذب دانشجو معلرم 
 پرورش قرار دهند.

سازمان اداري و   
استخدامي کشور سازمان 

 برنامه و بودجه کشور      

  

وزارت آموزش و 
 پرورش

  

امور آموزش و   
پرورش عمومي و 

 ايفني حرفه
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 ردیف
استناد در 

 برنامه
 دستگاه مسئول  موضوع

های دستگاه

 همدار

و امور  معاونت

 ربطبخشی ذی

 / پ 13ماده  42

وزارت آموزش و پررورش مکلرف اسرت نسربت بره      
اختصاص نيروي انساني تجهيزات و امکانرات مرورد   

 -آمروزان دانرش هراي اسرالمي   نياز اتحاديه انجمرن 
آمروزي  سرازمان دانرش   -آموزيسازمان بسيج دانش

براساس مقرراتي که با پيشرنهاد وزارت بره تصرويب    
 رسد اقدام نمايد.هيأت وزيران مي

 وزارت آموزش و پرورش

  

سازمان بسيج 
 آموزيدانش

  

امور آموزش و  
پرورش عمومي و 

 ايفني و حرفه

 / ت 13ماده  43

هاي حمايتي اجراي سياست دولت مکلف به تنظيم و
باشد و بايد معادل کمکهراي  ساز مياز خيرين مدرسه

يافترررره آنرررران را جهررررت تکميررررل    تحقررررق
تمرام خيررين در بودجره    هراي( نيمره  طرحهاي)پروژه

 سنواتي منظور نمايد.

 وزارت آموزش و پرورش

  

  
  

امور آموزش و   
پرورش عمومي و 

 ايفني و حرفه

41 
 /  13ماده 

 ت / تبصره 

نامه اجرائي اين بند حداکثر ظرف دو ماه پس از آيين
االجراء شدن اين قانون توسط وزارت آمروزش و  الزم

 رسد.پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

 وزارت آموزش و پرورش

  

  
  

امور آموزش و    
پرورش عمومي و 

 ايفني و حرفه

 / ث 13ماده  45

افررزايش ايمنرري و  دولررت مکلررف اسررت برره منظررور
سازي مدارس و فضراهاي پرورشري و ورزشري    مقاوم

وزارت آمرروزش و پرررورش معررادل ريررالي مبلرر      
(دالر در طرول اجرراي   3.444.444.444ميليرارد ) سه

قانون برنامه از محرل حسراب ذخيرره ارزي پرس از     
کسر سهم صندوق توسعه ملي با اولويرت طرحهراي   

ي و تربيرت  تمرام آموزشري پرورشر   هاي( نيمه)پروژه
 بدني آموزش و پرورش اختصاص دهد.

وزارت آموزش و پرورش 
)سازمان توسعه نوسازي و 

 تجهيز مدارس(

  

 صندوق   
 توسعه ملي

  

امور آموزش و   
پرورش عمومي و 

 ايفني و حرفه

 / ج 13ماده  41

هزينه کليه اشخاص حقيقي و حقروقي غيردولتري در   
آموزشري و  احداث توسعه تکميل و تجهيز فضراهاي  

هررا روزي کتابخانررهپرورشرري خوابگاههرراي شرربانه 
سالنهاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پررورش  

ريررزي و کره در چهررارچوب مصرروب شرروراي برنامرره 
شود با تأييد سرازمان توسرعه   توسعه استان انجام مي

عنوان هزينه قابل نوسازي و تجهيز مدارس کشور به
 شودقبول مالياتي محسوب مي

ت آموزش و پرورش وزار
)سازمان توسعه نوسازي و 

 تجهيز مدارس(

  

  
  

امور آموزش و 
پرورش عمومي و 

 ايفني و حرفه

47 
/ ج  13ماده 

 / تبصره 

مراه پرس از   نامره اجرائري ايرن بنرد ظررف سره      آيين
االجررراء شرردن ايررن قررانون توسررط سررازمان بررا الزم

هاي امرور اقتصرادي و دارايري و    همکاري وزارتخانه
شود و به تصرويب هيرأت   آموزش و پرورش تهيه مي

 رسد.وزيران مي

 سازمان برنامه و بودجه

  

وزارت امور 
 -اقتصادي و دارايي
وزارت آموزش و 

 پرورش

  

امور آموزش و 
پرورش عمومي و 

 ايفني و حرفه

 / چ 13ماده  48

هرداياي مردمري نقردي بره      کليه درآمدها کمکهرا و 
عنروان  آموزي پس از واريز به خزانه بهسازمان دانش

درآمد اختصاصي وزارت آموزش و پرورش محسروب  
 گردد.  مي

 وزارت آموزش و پرورش

  

  
  

امور آموزش و 
پرورش عمومي و 

 ايفني و حرفه

 / چ 13ماده  49

وزارت آموزش و پرورش موظف است مبال  واريرزي  
هراي  بودجه سنواتي را فقرط برراي فعاليرت   در قالب 

آمروزي در  فرهنگي و پرورشي توسط سازمان دانرش 
 مدارس هزينه نمايد.

وزارت آموزش و پرورش 
 آموزي()سازمان دانش

  

  
  

امور آموزش و    
پرورش عمومي و 

 ايفني و حرفه
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 ردیف
استناد در 

 برنامه
 دستگاه مسئول  موضوع

های دستگاه

 همدار

و امور  معاونت

 ربطبخشی ذی

 / ح 13ماده  24

دولت موظف است در طول سالهاي برنامره اعتبرار و   
انرري الزم را در جهررت ترررويج ارزشررهاي اير منررابع 

اسررالمي و توسررعه فرهنررگ مطالعرره و پررژوهش در  
مناطق محروم روستايي و مناطق عشايري و مررزي  
در اختيار کانون پرورش فکري کودکران و نوجوانران   

 قرار دهد.

وزارت آموزش و پرورش 
)کانون پرورش فکري 
 کودکان و نوجوانان(

  

  
  

امور آموزش و   
عمومي و پرورش 

 ايفني و حرفه

 / ذ 11ماده  24

وري بنيان افزايش بهرره منظور تحقق اقتصاد دانشبه
تنظيم رابطره متقابرل تحصريل و اشرتغال گسرترش      

المللي و افزايش نقرش  همکاري و تعامالت فعال بين
وزارت  -مردم در مديريت علمي و فناوري کشرور: د 

علوم تحقيقات و فنراوري مکلرف اسرت نسربت بره      
هاي فني و التدريس آموزشکدهساماندهي مربيان حق

اي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به حرفه
انرد ترا سرال دوم اجرراي     وزارت مذکور انتقال يافتره 
 قانون برنامه اقدام نمايد.

 ،وزارت علوم
 تحقيقات و فناوري

  

 وزارت
 آموزش و پرورش

  

امور آموزش و  
پرورش عمومي و 
 فني و حرفه اي

 / ب 15ماده  22

دولررت موظررف اسررت برره منظررور افررزايش سررهم    
آموزشهاي مهارتي در نظام آموزشي کشور با رويکرد 

بنيان در طول تحقق اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش
اجراي قرانون برنامره از طريرق برازنگري و اصرالح      
ساختار نظام اداري دانشگاهها و مراکز آموزش عرالي  

تجهيزات نسبت به افرزايش سرهم   و افزايش منابع و 
 -اي و دانشرگاه جرامع علمري   دانشگاه فني و حرفره 

کاربردي در نظام آموزشي کشور اقردام و تجهيرزات   
هراي  هرا و دانشرکده  ها آموزشکدهآموزشي هنرستان

 روز نمايد.اي را بهفني و حرفه

  
وزارت علوم تحقيقات و 
فناوري وزارت آموزش و 

 پرورش

  
  

لي و امور آموزش عا
امور آموزش و 

پرورش عمومي و 
 ايفني و حرفه

 / پ 15ماده  23

هررا و از ابتررداي اجررراي قررانون برنامرره دانشررکده   
اي زيرمجموعرره وزارت حرفررههرراي فنرريآموزشررکده

آموزش و پرورش با کليه امکانرات امروال منقرول و    
هرا و تعهردات و   غيرمنقول و نيروي انساني و دارايي

مذکور منتزع و به وزارت علوم ها از وزارت مسیوليت
 گردد.تحقيقات و فناوري ملحق مي

 ،وزارت علوم
 تحقيقات و فناوري

  

 وزارت
 آموزش و پرورش

  

امور آموزش عالي و 
امور آموزش و 

پرورش عمومي و 
 فني و حرفه اي

 / پ 15ماده  21

اين حکم در طول اجرراي قرانون برنامره برر حکرم      
پررذيرش دانشررجوي واحررده قررانون ( مرراده3تبصررره )
معلرم و  اي مراکز تربيرت هاي فني و حرفهآموزشکده

حرراکم 4389/2/49دانشرگاه شررهيد رجررايي مصرروب  
 است.

وزارت علوم تحقيقات و 
 فناوري

  

  
  

امور آموزش عالي و 
امور آموزش و 

پرورش عمومي و 
 فني و حرفه اي

25 
 /  15ماده 

 پ / تبصره

هراي  آموزشرکده هرا و  مبناي انتزاع و انتقال دانشکده
-4389اي اسرت کره در سرال تحصريلي     فني حرفه

 اند.فعال بوده و مجوز داشته 4388

 ،وزارت علوم
 تحقيقات و فناوري

  

  
  

امور آموزش عالي و 
امور آموزش و 

پرورش عمومي و 
 فني و حرفه اي
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 ردیف
استناد در 

 برنامه
 دستگاه مسئول  موضوع

های دستگاه

 همدار

و امور  معاونت

 ربطبخشی ذی

 19ماده  21

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات)سازمان فنراوري  
مصوبات شروراي عرالي فضراي    اطالعات( با رعايت 

مجازي مکلف اسرت برا همکراري وزارت آمروزش و     
پرورش ترا پايران سرال دوم اجرراي قرانون برنامره       
هوشمندسازي مدارس امکان دسترسري الکترونيرک   

افزاري و محتوا( به کترب درسري   نرم -افزاري)سخت
کمررک آموزشرري رفررع اشررکال آزمررون و مشرراوره   

ي استعدادسرنجي  ايي آموزشر تحصيلي بازيهاي رايانه
اي مهارتهرراي فنرري و  آمرروزش مهارتهرراي حرفرره  

آموزان صورت رايگان براي کليه دانشاجتماعي را به
شهرهاي زير بيست هرزار نفرر و روسرتاها و حاشريه     
شهرهاي بزرگ فرراهم نمايرد. دولرت برراي ترأمين      

توانرد از مشرارکت بخرش    هاي اين مراده مري  هزينه
عنروان  هاي مذکور بهغيردولتي استفاده نمايد. هزينه

 شود.هاي قابل قبول مالياتي تلقي ميهزينه

وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات )سازمان فناوري 

 اطالعات(

  

 وزارت
 آموزش و پرورش

  

امور زيرساخت و  
خدمات ارتباطات و 
فناوري اطالعات و 
امور آموزش و 

پرورش عمومي و 
 فني و حرفه اي

27 
/ ت  73ماده 

 / تبصره  

از ابتداي اجراي قانون برنامره توليرد و واردات انرواع    
سرريگار و محصرروالت دخرراني عررالوه بررر ماليررات و 
عوارض موضوع قانون مالياتهراي مسرتقيم مصروب    

و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  3/42/4311
مشمول ماليرات بره شررح زيرر اسرت:       47/2/4387

( درآمدهاي حاصرل از اجرراي بنرد    %444صددرصد )
هراي  )الف( اين ماده طري رديفهرايي کره در بودجره    

شود در جهت کراهش مصررف   سنواتي مشخ  مي
هاي ناشي از آن دخانيات پيشگيري و درمان بيماري

بازتواني و درمران عروارض حاصرله از مصررف آن و     
( قررانون 19توسررعه ورزش موضرروع بنررد )ب( مرراده )

الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرررات  
در اختيررار  1/42/4393( مصرروب 2لي دولررت )مررا

هاي ورزش و جوانان آموزش و پررورش و  وزارتخانه
 گيرد.بهداشت درمان و آموزش پزشکي قرار مي

 سازمان امور مالياتي

  

هاي وزارت خانه
ورزش و جوانان 

آموزش و پرورش و 
بهداشت درمان و 
 آموزش پزشکي

  

امور فرهنگ و هنر 
امور آموزش و 

عمومي و پرورش 
اي و فني و حرفه

 امور سالمت

  85ماده  28

کارکنرران وزارت آمرروزش و پرررورش کرره عضررويت  
اند و يرا خواهنرد   صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته

پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خرود  
 ( به حساب  صندوق واريز کنند.%5را تا پنج درصد )

    وزارت آموزش و پرورش 
  

آموزش و  امور
پرورش عمومي و 

 ايفني و حرفه

  85ماده  29

ساله معادل سهم واريزي دولت نيز موظف است همه
طورکامل در اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان را به

رديف اعتباري خراص در بودجره سرنواتي منظرور و     
 پرداخت نمايد.

 وزارت آموزش و پرورش 

 
 سازمان

 برنامه و بودجه

امور آموزش و  
پرورش عمومي و 

 ايفني و حرفه
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 ردیف
استناد در 

 برنامه
 دستگاه مسئول  موضوع

های دستگاه

 همدار

و امور  معاونت

 ربطبخشی ذی

 / ب 81ماده  34

وزارت آموزش و پررورش مکلرف اسرت بره منظرور      
ترويج فرهنرگ ايثرار و شرهادت نسربت بره معرفري       
الگوها و قهرمانران ملري ايثرار و شرهادت در مترون      

هرراي هرراي تحصرريلي و فعاليررتدرسرري کليرره پايرره
نمروده و  پژوهشي و برگزاري مسابقات علمي اقردام  

در جهت تعميق ايمان و ترويج باورهرا در صريانت از   
فرهنررگ دينرري و انقالبرري نسرربت برره  اجررراي      

آموز و فرهنگي و برگزاري هاي شهداي دانشيادواره
آمروزان و فرهنگيران   اردوهاي راهيان نور ويژه دانش

 عمل آورد.با سازمان بسيج همکاري الزم را به

 وزارت آموزش و پرورش

  

 بسيجسازمان 

  

امور آموزش و  
پرورش عمومي و 
 فني و حرفه اي

34 
/ ج  81ماده 

 4/ تبصره / 

کليه دستگاههاي اجرائي موظفند نسربت بره اجرراي    
هاي کلي ترويج و تحکريم فرهنرگ   صحيح سياست

ايثار و جهراد و سراماندهي امرور ايثرارگران ابالغري      
اقدام نمايند: صدا و سريماي جمهروري    29/2/4389

هرراي فرهنررگ و ارشرراد ايررران وزراتخانررهاسررالمي 
اسالمي آموزش و پرورش علوم تحقيقات و فنراوري  
و بهداشت درمان و آموزش پزشکي کشور بنياد حفظ 
آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقردس و سراير نهادهراي    

هراي  فرهنگي مکلفند جهت ارج نهادن به اين چهره
ماندگار اقردام فرهنگري الزم را جهرت معرفري آنهرا      

 ام دهند.انج

صدا و سيماي جمهوري 
اسالمي ايران 

هاي فرهنگ و وزراتخانه
ارشاد اسالمي آموزش و 
پرورش علوم تحقيقات و 
فناوري و بهداشت درمان 
و آموزش پزشکي کشور 
بنياد حفظ آثار و نشر 
 ارزشهاي دفاع مقدس

  

  
  

امور آموزش و 
پرورش عمومي و 

اي  فني و حرفه
امور آموزش عالي 

تحقيقات و امور 
فناوري امور 
سالمت امور 

فرهنگ گردشگري 
 و ورزش

 / خ 81ماده  32

کليه دستگاههاي اجرائي موظفند نسربت بره اجرراي    
هاي کلي ترويج و تحکريم فرهنرگ   صحيح سياست

ايثار و جهراد و سراماندهي امرور ايثرارگران ابالغري      
هراي علروم   وزارتخانره -اقدام نمايند: خ 29/2/4389

فنرراوري بهداشررت درمرران و آمرروزش  تحقيقررات و 
پزشکي و آموزش و پررورش دانشرگاه آزاد اسرالمي    
بنياد شرهيد و امرور ايثرارگران و سرتادکل نيروهراي      
مسلح بره منظرور تعميرق و تررويج ارزشرهاي دفراع       
مقدس به نسلهاي بعدي واحدهاي درسي مرتبط برا  
ترويج فرهنگ ايثرار و شرهادت در مقراطع مختلرف     

نمروده و تعردادي از موضروعات     دانشگاهي را ايجاد
هاي( علمي و ها و طرحهاي)پروژهنامهپژوهشي پايان

تحقيقاتي خود را به موضوع فرهنگ ايثار و شرهادت  
 اختصاص دهند.

هاي علوم وزارتخانه
تحقيقات و فناوري 

بهداشت درمان و آموزش 
پزشکي و آموزش و 
پرورش دانشگاه آزاد 

اسالمي بنياد شهيد و امور 
ران و ستادکل ايثارگ

 نيروهاي مسلح

  
  

امور آموزش عالي 
امور امور آموزش و 

پروش و 
اي امور وحرفهفني

عمومي و قضايي 
امور فرهنگ 

گردشگري و ورزش 
 امور سالمت

 91ماده  33

دولرررت مکلرررف اسرررت بيسرررت و هفرررت صررردم  
( ماليات بر ارزش %9( از کل نه درصد)%27/4درصد)

مدارس ورزش همگاني افزوده را براي توسعه ورزش 
اي و کشرتي  المللي ورزشهاي زورخانهفدراسيون بين

پهلواني ورزش روستايي و عشايري ورزش برانوان و  
ويررژه در حرروزه معلرروالن و زيرسرراختهاي ورزش برره

جانبررازان اختصرراص دهررد. ايررن مبلرر  در رديفهرراي 
مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و 

شرود و پرس   بيني ميي پيشپرورش در بودجه سنوات
هرا قررار   از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزراتخانره 

 گيرد.مي

 سازمان برنامه و بودجه

  

وزارت ورزش و 
جوانان و وزارت 
 آموزش و پرورش

  

امور فرهنگ  
گردشگري و ورزش 
امور آموزش و 

پرورش عمومي و 
 ايفني و حرفه
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 ردیف
استناد در 

 برنامه
 دستگاه مسئول  موضوع

های دستگاه

 همدار

و امور  معاونت

 ربطبخشی ذی

 / ج 442ماده  31

هرراي کلرري براسرراس سياسرت دولرت موظررف اسرت   
جمعيت و خانواده و سرند جمعيرت مصروب شروراي     

ربرط  عالي انقالب فرهنگي با همکاري نهادهاي ذي
محرور و  اي خرانواده به منظور تقويت و تحکيم جامعه

تقويت و تحکيم و تعالي خانواده و کارکردهاي اصلي 
آن بررا رعايررت شاخصررهاي الگررو و سرربک زنرردگي  

اد سازوکارها و تأمين اعتبارات ايراني با ايج -اسالمي
عمل الزم در قالبب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را به

آمرروزش و مشرراوره مسررتمر و مسرریوالنه   -آورد: ج
ها قبرل حرين و   نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده

سررال پررس از ازدواج توسررط همرره  کررم پررنجدسررت
هاي آمروزش  ربط به ويژه وزارتخانهدستگاههاي ذي

ش بهداشررت درمرران و آمرروزش پزشررکي و  و پرررور
ورزش و جوانان سازمان بهزيستي میسسات آموزشي 
عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتري سرازمان   

ربرط  نظام روانشناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذي
بررا برخررورداري خرردمات مشرراوره و روانشناسرري از   

 هاي پايه و تکميليتسهيالت و مزاياي بيمه

 -و پرورشآموزش وزارت 
وزارت بهداشت درمان و 

ورزش و  -آموزش پزشکي
سازمان بهزيستي  -جوانان

 موسسات آموزشي عمومي

  

  
  

امور فرهنگ  
گردشگري و ورزش   

امور آموزش و 
پرورش عمومي و 

اي  فني و حرفه
 امور رفاه اجتماعي

 

 9- تصویر کالن فصل 

 9-4- روند شارص های عمده آموزش و پرورش عمومی 

برنامه و سال دوم اول  هايو سال هاي آموزش و پرورش عمومي طي  برنامه پنجم توسعهاين بخش از گزارش مهمترين متغيرها و شاخ در 

 شود:ارائه ميتوسعه  ششم

 دبستانی(  نوآموزان پیش4

-97تحصيلي هزار نفر در سال  931درصد  به  2/48د که با نرخ رشد متوسط ساالنه حدو بودهزار نفر  145حدود  4394تعداد نوآموزان در سال

 افزايش يافته است. 4391

درصد در سال  19به  4394درصد در سال  7/19شود که سهم نوآموزان دختر از در بررسي ترکيب جنسيتي جمعيت تحت پوشش مشاهده مي

هزار نفر در  447هزار نفر بوده که به  444بال  بر  4394کاهش يافته است. تعداد نوآموزان تحت پوشش آموزش در مناطق دوزبانه در سال  4391

 است. رسيده هزار نفر  11 به 4391-97 صيليتح در سال همراه با نوساناتي 4392-97افزايش يافته است اما طي سالهاي  4394سال 

 نفر( -)واحد 4934-34های ( پوشش نوآموزان طی سال4جدول 

 عنوان
 تحصیلی سال

34-4934 34-4934 39-4934 34-4939 34-4934 34-4934 4934-34 

پوشش نوآموزان 
 دوره يکساله آمادگي

 159.331 131.971 317.759 323.821 214.211 221.989 244.253 دختر

 171.374 175.499 379.987 318.923 274.158 231.989 243.113 پسر

 394.444 134.434 444.444 444.443 494.344 443.444 444.134 کل

 74/5 4/17 7/51 1/52 2/38 37 9/37 نرخ پوشش )درصد(

 تعداد نوآموزان دوره آمادگي يک ماهه در
 مناطق دوزبانه 

444.134 447.428 37.584 444.118 74.151 85.781 281.11 
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 )دولتی( آموز(  دانش4      

 دوره ابتدایی -الف

با تغيير نظام آموزشي و افزايش پايه ششم به اين  4394از سال  .هزار نفر بوده است 5.274بال  بر  4394سال درآموزان دوره ابتدايي تعداد دانش

بره حردود    ،4394-91هزار نفر در طول سرالهاي   4.531آموزان با افزايشي چشمگير همراه است چنانکه با افزايشي بال  بر دوره تحصيلي تعداد دانش

 افزايش يافته است.  4391-97 ليصيسال تحهزار نفر در  1.841

 1/19بره  ،4391-97 حصريلي سرال ت درصد اسرت کره  در    1/18آموزان دختر در اين دوره تحصيلي به ميزان شاخ  سهم دانش 4394در سال 

 درصد رسيده است.  

 دوره متوسطه اول -ب

متأثر از اجراي نظام   ،4394-93طي سالهاي  وهزار نفر بوده  3.987به تعداد  پنجم آموزي دوره متوسطه اول در سال اول برنامهجمعيت دانش

کاهنده و  يبا روند  ،آموزان از دوره ابتدايي به اين دوره تحصيلي به دليل حذف پايه اول راهنمايييکساله در انتقال دانش  آموزشي جديد و تأخير

اما در سال پاياني برنامه و با  انتقال دانش آموزان پايه ششم ابتدايي  ،رسيده است 4391ال هزار نفر در س 4.885به  ، هزار نفر 4.442کاهش حدود 

باشد. اين جمعيت در قابل مالحظه مي 4395هزار نفر در سال 2.799به پايه هفتم مجدداً افزايش تعداد دانش آموزان اين دوره تحصيلي به بيش از 

 يده است که نشان دهنده افزايش است.هزار نفر رس 2.894به  4391-97 تحصيلي سال

 رسيده است. 4391درصد در سال  19درصد افزايش به  1/43با  4394درصد سال  1/35آموزان دختر نيز در اين دوره تحصيلي از سهم دانش

 دوره متوسطه دوم -ج

آموز در هزار نفر دانش 4.951د نزولي و کاهشي به هزار نفر بوده  است که طي رون 3.492آموزان متوسطه دوم بال  بر تعداد دانش 4394در سال 

هاي برنامه نشان از افزايش دانش آموزان دختر در اين دوره تحصيلي طي سال يهمچنين در بررسي نسب  رسيده است. 4391-97 تحصيلي سال

  باشد.درصد مي 2/54درصد به  5/18سهم دختران از 

 نفر( -)واحد 4934-34های مختلف به تفدیک  دولتی و غیردولتی طی سال های تحصیلیآموزان دوره( تعداد دانش4جدول 
 سال تحصیلی

 دوره تحصیلی نوع جنسیت

34-4934 34-4934 34-4934 34-4939 39-4934 34-4934 34-4934 

 دختر 2.559.197 3.415.584 3.441.143 3.457.117 3.212.114 3.344.894 3311552

 دولتي
 ابتدايي

 پسر 2.744.142 3.215.418 3.344.148 3.231.954 3.327.549 3.381.252 3334484

 کل 5.274.499 1.344.129 1.141.824 1.392.597 1.519.954 1.187.413 1.841.132

 غيردولتي )کل( 134.122 514.313 143.111 844.591 852.555 914.122 4.473.344

 دختر 4.124.135 934.757 945.451 924.531 4.374.431 4.387.835 4148881

 دولتي
 اول متوسطه

 پسر 4.511.755 4.424.475 4.447.297 913.938 4.129.323 4.111.121 4172737

 کل 3.987.494 4.914.832 4.922.154 4.885.172 2.799.159 2.831.259 2.894.123

 غيردولتي )کل( 214.245 454.413 418.722 412.414 251.944 277.981 344.874

 دختر 4.199.918 4.112.493 4.132.894 4.118.432 989.789 979.212 988415

 دولتي
 دوم متوسطه

 پسر 4.592.159 4.522.373 4.527.394 4.143.794 992.112 915.119 918442

 کل 3.492.147 2.911.511 2.914.282 2.814.923 4.982.154 4.911.734 4.951.277

 غيردولتي )کل( 345.184 343.174 327.871 337.428 217.772 213.128 211.819
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 دایر ( کالس9

 تحصريلي  سرال  براب در   577844بره   ،افزايش هزار باب 24با بيش از  4394-94تحصيلي باب در سال  511.144کل کالسهاي داير از حدود 

 در. است بوده دولتي هاکالس از درصد 94 حدود يعني باب 188.138 تعداد ، 4394-94 تحصيلي سال در است ذکر به الزمرسيده است.  97-4391

 کرل  از درصرد  3/83 کره  است يافته کاهش باب 184.571 به دولتي هايکالس تعداد ها،کالس کل تعداد افزايش وجود با4391-97 تحصيلي سال

  .باشد مي داير هايکالس

بره   4394-94تحصريلي   براب  سرال   259.549هاي تحصيلي مختلف با افزايش چشرمگير از  دورهوره ابتدايي بين د ،جديد آموزشي نظام اجراي

 از  دولتري  هراي کرالس  تعرداد  افرزايش  وجرود  با نظر مورد تحصيلي هاي سال طي رسيده است.4391-97 تحصيلي سالدر  باب کالس  337537

 .است يافته کاهش درصد 82 حدود به داير هاي کالس کل از  آن درصدي 94 سهم اما ،در اين دوره تحصيلي باب 271.255 به باب 231.241

کراهش   4391براب در سرال    87.555باب بره   432.485با  شيب نزولي از  پنجم هاي دوره متوسطه اول طي چهار سال اول برنامهتعداد کالس

تعرداد   ،بره دوره تحصريلي مرذکور   آمروزان  دانرش  ورود برا  و نظام آموزشري جديرد   تحت تأثير است که مذکور داشته است و تنها در سال آخر برنامه

داشته و بره   نيز ادامه هاي برنامه ششمسالدر  جزئيباب  افزايش يافته است. اين روند افزايشي  425.138درصدي به  5/13هاي داير با رشد کالس

 ازهراي دولتري    تعرداد کرالس  هاي تحصيلي مورد نظر با وجود افرزايش  طي سال است. افزايش يافته 4391در سال تحصيلي باب کالس  428141

در اين دوره تحصيلي،تعداد  .درصد کاهش يافته است 82به حدود  هاي دايردرصدي آن  از کل کالس 94اما سهم  ،باب 271.255 بهباب  231.241

کاهش يافته است امرا سرهم    4391-97باب در سال  443.453بوده است که به  4394-94ل تحصيلي اباب در س 424.193کالس دولتي به ميزان 

 درصد رسيده است. 94حدود درصد از به  3/94آن از 

کاهشري  رونرد   هاي دايرر ترو م برا نوسراناتي از    تعداد کالس پنجم، آموزان طي سالهاي برنامهدوره متوسطه دوم نيز به موازات کاهش دانش در 

 کرالس براب   434.734تعداد  .کاهش يافته است 4391-97باب در سال  444.114به  4394باب سال  452.892برخوردار است چنانچه تعداد آن از 

کاهش يافته و سهم آنها را در کل کالس ها  4391-97باب در سال تحصيلي  92.411نيز به  4394-94اين دوره تحصيلي در سال تحصيلي  دولتي

 درصد رسانده است.  5/82درصد به  81داير از 

 باب( -)واحد 4934-34های های تحصیلی طی سالهای دایر به تفدیک دوره( تعداد کالس9 جدول

 سال تحصیلی
 

 دوره تحصیلی

 

 نوع

34-4934 34-4934 34-4934 34-4939 39-4934 34-4934 34-4934 
 

 

 ابتدايي 259.549 344.798 349.512 341.399 341.495 324.815 337.537
 کل

و  دولتي)

 غيردولتي(

 متوسطه اول 432.485 88.843 81.495 87.555 425.138 425.913 428.141

 متوسطه دوم 452.892 418.245 419.847 452.721 441.387 441.932 444.114

 کل 444.434 491.144 444.444 444.441 441.444 444.444 444.144

 ابتدايي 231.241 273.437 271.371 218.118 274.457 219.154 271.255

 دولتي
 متوسطه اول 424.194 84.132 84.111 78.139 443.311 442.493 443.453

 متوسطه دوم 434.734 427.421 434.387 421.713 97.118 98.257 92.411

 کل 411.491 414.439 414.444 449.144 414.144 414.444 414.444
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 ( کارکنان4

 تحصريلي  سرال نفر در  هزار 938که با روندي کاهنده به بوده هزار نفر  4.434 ، حدود4394پرورش در سال تعداد کل کارکنان وزارت آموزش و 

ترو م برا    ،در کرل کارکنران   رسيده است. طي اين سالها با وجود کاهش تعداد کارکنان زن به موازات کاهش کل کارکنان اما سرهم آنران   97-4391

 درصد افزايش يافته است.   1/53به  درصد 1/54از  با روندي افزايشينوساناتي 

 نفر( -)واحد 4934-34های ( تعداد کارکنان آموزش و پرورش به تفدیک جنس طی سال4جدول 

 جنسیت
 سال تحصیلی

34-4934 34-4934 39-4934 34-4939 34-4934 34-4934 34-4934 

 544.131 188.555 544.935 541.411 527.214 532.441 534.585 زن

 131.731 147.174 125.731 114.334 173.147 184.139 199.495 مرد

 938.374 941.225 927.574 955.397 4.444.858 4.443.155 4.434.784 کل

 1/53 9/53 4/51 8/53 7/52 5/52 1/54 )درصد( زن از کل سهم

 ان( معلم4

 4393نفرر در سرال    512.997نفر بوده که با روند افزايشري بره    594.597هاي تحصيلي مختلف به ميزان تعداد کل معلمان دوره 4394در سال 

تعيرين تکليرف   وادآموزي در اجرراي قرانون   سر  التردريس و آموزشرياران نهضرت   افزايش يافته است. اين افزايش عمدتاً ناشي استخدام نيروهاي حرق 

أثر  از حجرم براالي تعرداد    متر  اما از اين سال به بعدهاي بعدي آن بوده لمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي و الحاقيهاستخدامي مع

 ه است.کاهش يافت 4391-97 تحصيلي سال درنفر  551.997به  کاهنده، روندي باتعداد معلمان  بازنشستگان در موعد، 

 317.818به  4393نفر  در سال  313.411نامه به تبع از روند تغييرات کل معلمان ابتدا با روندي افزايشي از تعداد معلمان زن نيز طي سالهاي بر

کاهش يافته است. نکته قابل ذکرر اينکره در طرول     4391-97 تحصيلي سال درنفر 328551 نفر رسيده است و سپس سير نزولي را طي کرده و به 

 سرال  در 5/14بره   4394درصرد درسرال    58سالهاي برنامه سهم معلمان زن از کل معلمان داراي روند افزايشي و مستمر است. چنانچه اين سهم از 

 افزايش يافته است. 4391-97 تحصيلي

 نفر( -واحد) 4934-34های ( تعداد معلمان به تفدیک جنس طی سال4جدول 

 سال تحصیلی
 جنسیت

34-4934 34-4934 34-4934 34-4939 39-4934 34-4934 34-4934 

 زن 313.411 314.479 317.818 314.131 315.332 335.742 328.551

 مرد 281.133 211.959 218.318 239.441 221.425 249.252 241.113

 کل 594.597 147.438 141.241 599.154 519.157 551.974 512.997

 )درصد( زن از کل سهم 41 9/43 4/43 4/44 4/44 4/44 4/44

 (  نرخ پوشش تحصیلی واقعی4

 الف( دوره ابتدایی

درصرد از کودکران الزم    5/2درصد بوده که به معنراي فقردان پوشرش     5/97در دوره ابتدايي به ميزان  4394در سال واقعي  تحصيلي پوشش نرخ

ايرن   درصد در سال پاياني 2/98مثبت تغييرات شاخ  و افزايش آن به روند 4395تا  4394ي سال است. گرچه طي سالها 1 -44التعليم گروه سني 
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کره   اسرت  رسريده   4/98 ميرزان  ايرن شراخ  بره     4391-97 تحصيلي اما در سال داردبهبود نسبي در ميزان اين شاخ   دوره زماني، حکايت از 

 .استزم التعليمان اين گروه سني از جريان آموزشي درصد از ال 9/4دهنده خارج بودن نشان

 دوره متوسطه اولب( 

درصرد از الزم   2/44 دسترسري عردم بروده و حراکي از    درصد 8/89به ميزان  پنجم شاخ  پوشش واقعي دوره متوسطه اول در سال اول برنامه

درصد رسيده است اما طي سالهاي  3/91روند افزايشي داشته و به  4395. اين شاخ  تا سال سال به جريان آموزشي است 41تا  42التعليمان سنين 

 درصد پوشش آموزشي اين گروه سني  است. 5/1ن که گوياي فقدا درصد رسيده است 5/93روند کاهشي را در پي گرفته و به  4397و  4391

 ج( دوره متوسطه دوم

درصد گروه سني اين  7/28درصد است  که حاکي از عدم پوشش  3/74نرخ پوشش تحصيلي واقعي دوره متوسطه دوم به ميزان  ،4394در سال 

شاخ   4391-97در سال تحصيلي  چنانچه بودهبه خوبي مشهود  پنجم دوره تحصيلي است. روند مثبت تغييرات در اين شاخ  طي سالهاي برنامه

رقمي  ،سال 45-47آموزان گروه سني درصد از دانش47د حدو از جريان آموزشي بودن خارج ،باشد. با اين وجوددرصد مي 43/83مذکور به ميزان 

 باشد.  غيرقابل اغماض مي

 درصد( -)واحد 4934-34های ( پوشش تحصیلی واقعی دوره های تحصیلی مختلف طی سال4جدول 

 سال تحصیلی 
 

 دوره تحصیلی 34-4934 34-4934 39-4934 34-4939 34-4934 34-4934 34-4934

 سال( 1-44ابتدايي  ) 5/97 1/97 8/97 98 2/98 83/97 43/98

 سال( 42-41متوسطه اول ) 8/89 3/92 1/93 91 3/91 49/93 5/93

 سال( 45-47متوسطه دوم ) 3/74 3/74 1/74 5/77 7/77 8/84 43/83

 ( نرخ گذر4

 الف( نرخ گذر از ابتدایی به متوسطه اول

اجرراي نظرام     .درصرد اسرت   4/97به اولين پايه دوره راهنمايي)پايره اول( بره ميرزان     نرخ گذر از آخرين پايه ابتدايي)پايه پنجم( 4394در سال 

 جرئري  آمروزان بره دوره تحصريلي براالتر و کراهش     سبب تأخير در انتقال دانش ،آموزشي جديد در اين سال و اضافه شدن پايه ششم به دوره ابتدايي

مقدار شاخ  مذکور در حال افزايش اسرت   ،به بعد 4391شود که طي سالهاي اما مشاهده مي شده است 4393و  4392شاخ  مذکور طي سالهاي 

 سرال  درايرن شراخ     .باشددرصد مي 2/97آموزان پايه ششم ابتدايي به پايه هفتم دوره متوسطه اول به ميزان ميزان انتقال دانش 4395و در سال 

از جريران   ،مروزان پرس از اتمرام دوره ابتردايي    آدرصد از دانرش  31/4دهد که نشان مي رسيده استدرصد  11/98و به  افزايش 4391-97 تحصيلي

 اند.آموزشي خارج شده

 ب( نرخ گذر از متوسطه اول به متوسطه دوم

درصد است و شاخ  مذکور با توجه به  1/89شاخ  گذر از پايه سوم راهنمايي به پايه اول متوسطه دوم به ميزان  پنجم، در سال اول برنامه

درصد  1/89بدون هيچ نوساني با روند افزايشي از  مذکور برنامه سالهاي طي ،تأخير سه ساله تأثيرات اجراي نظام آموزشي جديد بر دوره متوسطه دوم

 31/92به  ياد شده مقدار شاخ  4391-97 تحصيلي سال در اما  استداشته افزايش  4395-91تحصيلي  درصد در سال 3/95سال اول برنامه به 

 .تنزل يافته استدرصد 
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 درصد( -)واحد 4934-34های (  نرخ گذرتحصیلی طی سال4جدول 

 تحصیلیسال  
 

 دوره تحصیلی 34-4934 34-4934 39-4934 34-4939 34-4934 34-4934 34-4934

 نرخ گذر از ابتدايي به متوسطه اول 4/97 97 97 4/97 2/97 91 11/98

 نرخ گذر از متوسطه اول به متوسطه دوم 1/89 7/92 4/91 95 3/95 98/28 31/92

 )دولتی(آموز در کالس( تراکم دانش1

 دوره ابتداییالف( 

 پايه افزايش و  جديد آموزشي نظام اجراي امانفر بوده است  3/22آموز در کالس دوره ابتدايي به ميزان تراکم دانش 4394-94 تحصيلي لدر سا

 وجود افرزايش  بارا بدنبال داشته و  در اين دوره تحصيلي آموزيهزار نفري جمعيت دانش 4.344حدود  افزايش چشمگير، تحصيلي دوره اين به ششم

موجود را موجب شده است. تراکم دانرش آمروز در کرالس ايرن دوره      ايهاستفاده بيشتر از کالس ،پنجم هاي جديد طي سالهاي برنامهکالستعداد 

 رسيده است.  4391-97 تحصيلي سال درنفر  1/21تحصيلي به 

 ب( دوره متوسطه اول

ترأخير در ورود   4394-91بروده و طري سرالهاي     نفرر  7/21بره ميرزان    4394آموز در کالس اين دوره تحصريلي در سرال   شاخ  تراکم دانش

 4393-91در سال تحصريلي  نفر  21 کاهنده داشته و به  يروند ،جديد آموزشي نظام اجراي از متأثر ،آموزان دوره ابتدايي به اين دوره تحصيليدانش

 سرال  درنفرر   5/25افرزايش شراخ  مرذکور بره      به اين دوره تحصريلي،  آموزان نظام آموزشي جديدورود اولين گروه از دانش اما است کاهش يافته

 را رقم زده است.4391-97 تحصيلي

 ج( دوره متوسطه دوم

آمروزي  که با توجه به کاهش جمعيت دانرش  استنفر  5/23 به ميزان 4394-94ل تحصيليآموز در کالس اين دوره تحصيلي در ساتراکم دانش

کاهش مستمر شاخ  مرذکور در طرول سرالهاي    ، ترهاي تحصيلي پايينالتعليمان در دورهناشي از اجراي نظام آموزشي جديد و ماندگاري بيشتر الزم

 باشد. مالحظه ميقابل  4391-97 ل تحصيلينفر در سا 2/24و رسيدن آن به  پنجم برنامه

 نفر( -)واحد 4934-34های آموز در کالس دایر طی سالص تراکم دانش( شار1 جدول
 سال تحصیلی

 
 دوره تحصیلی 34-4934 34-4934 39-4934 34-4939 34-4934 34-4934 34-4934

 دوره ابتدايي 3/22 4/23 1/23 8/23 2/21 8/21 1/21

 دوره متوسطه اول 7/21 21 9/23 21 7/21 3/25 5/25

 دوره متوسطه دوم 5/23 4/23 7/22 1/22 3/24 8/49 2/24

 ( میانگیع سطح تحصیالت معلمان3

 دوره ابتدایی -الف

مثبت اما  يسال است و در طول سالهاي برنامه با دارا بودن روند 3/41به ميزان  4394-94تحصيليميانگين سطح تحصيالت معلمان در سال 

رسيده است. به دليل افزايش  5/45به  4391-97 تحصيلي سال درافزايش يافته است. اين شاخ   4395-91سال در سال  4/45به  ،تدريجي
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ميانگين سطح تحصيالت معلمان در اين دوره  ،درصد از کل معلمان 95سهمي بيش از  باتر چشمگير تعداد معلمان داراي مدرک ليسانس و پايين

 د.باشتحصيلي حدود يک سال کمتر از مدرک کارشناسي مي

 دوره متوسطه اول -ب

 اسرت. طري دوره زمراني مرورد بررسري،      سال 2/45ميانگين سطح تحصيالت معلمان اين دوره تحصيلي به ميزان ، 4394-94 ال تحصيليدر س

-97 تحصريلي  سرال  درشاخ  مذکور به نحوي که تحصيالت معلمان قابل مشاهده است  سطح وجود روند افزايشي مستمر و اما جزئي در ميانگين

 94وجرود سرهم حردود     ،هزار نفر معلم فوق ليسانس و باالتر در اين دوره تحصريلي  41سال افزايش يافته است. با وجود تعداد حدود  4/41به  4391

 شده است. ميانگين سال مدرک کارشناسيدرصدي تعداد معلمان ليسانس و کمتر سبب کاهش ميانگين سطح تحصيالت معلمان به 

 مدوره متوسطه دو -ج

دوره رونردي مثبرت طري سرالهاي      سال بوده و با 2/41به ميزان اول برنامه پنجم ميانگين سطح تحصيالت معلمان اين دوره تحصيلي در سال 

هرزار نفرر معلرم فروق      11است. در اين دوره تحصيلي نيز با وجود حردود   افزايش يافته 4391-97 تحصيلي سال درسال  8/41 زماني مورد نظر، به

 موجرب تر کاهش سطح  تحصيالت معلمان تا کمي بيش از سطح ليسانس را درصدي معلمان ليسانس و پايين 74اما سهم بيش از  ،باالترليسانس و 

 شده است. 

 سال( -)واحد 4934-34های ( میانگیع سطح تحصیالت معلمان طی سال3جدول 
 سال تحصیلی

 
 دوره تحصیلی 34-4934 34-4934 39-4934 34-4939 34-4934 34-4934 34-4934

 دوره ابتدايي 3/41 5/41 1/41 9/41 4/45 3/45 5/45

 دوره متوسطه اول 2/45 1/45 5/45 1/45 9/45 41 4/41

 دوره متوسطه دوم 2/41 3/41 3/41 3/41 5/41 1/41 8/41

 ( نسبت مدارس ایمع به کل مدارس44

يادگيري ايمن کاهش خطرپذيري بالياي طبيعي و آموزش پايدار و  ،هاو زيرساخت تجهيزاتسه ويژگي با توجه به الگوي مدارس ايمن بر اساس 

 11روندي نسبتاً مطلوب از دهد نسبت مدارس ايمن به کل مدارس با نشان مي نظرهاي مورد عملکرد هر يک از زمينه ؛نيز مديريت بحران مدارس

 باشند. سازي ميمدارس نيازمند ايمن ددرص 19حدود اما هنوز هم افزايش يافته است  4391درصد در سال  8/54به  4394درصد سال 

 درصد( -)واحد 4934-34( نسبت مدارس ایمع به کل مدارس طی سالهای 44جدول 

 (ویژگیوضعیت کلی)مجموع سه  مدیریت بحران آموزش هاتجهیزات و زیرسارت سال

4934 1/27 7 5/44 11 

4934 28 7/7 2/42 18 

4934 28 1/8 5/42 9/18 

4939 7/28 4/9 1/42 3/54 

4934 2/29 2/9 4/43 5/54 

4934 1/29 3/44 8/43 7/54 

4934 7/29 3/44 8/43 8/54 
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 ( سوادآموزی44

دهد که در سوادآموزي با ماهيت آموزش غيررسمي بخشي از آموزش پايه و شامل آموزش بزرگساالن است. بررسي عملکرد فعاليت مذکور نشان مي

درصد آنان از جامعه  1/11معادل   4391در سال اند که هزار نفر تحت پوشش سوادآموزي قرار گرفته 3.844حدود   914394-مجموع طي سالهاي 

هاي  هزار نفر تحت پوشش فعاليت 123حدود  4394دهند. قابل ذکر است در سال درصد آنان را زنان تشکيل مي 1/51بوده و نيز حدود  روستايي

 هبا نوساناتي همرا 4393و  4392هزار نفر همراه است طي سالهاي  31که با افزايشي بال  بر  4394اند. اين تعداد به جز سال سوادآموزي قرار گرفته

 است. رسيدههزار نفر  384به حدود  4391و در نهايت در سال  است

 1/18با روند نزولي  به  4394-93درصد است اما طي سالهاي  1/58به ميزان  پنجم سهم روستاييان تحت پوشش سوادآموزي در سال اول برنامه

اما در سال  4394-93هاي افزايش اين سهم طي سال درصد است و با وجود 8/79درصد کاهش يافته است. همچنين سهم مشارکت زنان به ميزان 

 باشد.ميد درص 9/79 به ميزان 4391

 4934-34طی سالهای طقه( تعداد و سهم سوادآموزان تحت پوشش بر حسب جنسیت و من44 جدول

 شهری روستایی مرد زن

 سال
 تعداد)نفر( سهم)درصد( تعداد)نفر( سهم)درصد( تعداد)نفر( سهم)درصد( تعداد)نفر( سهم)درصد(

8/79 197.453 2/24 425.949 1/58 313.113 1/14 259.329 4934 

5/84 534.724 5/49 428.117 2/54 337.344 8/18 324.881 4934 

8/84 342.952 2/49 74.951 1/19 485.814 1/54 489.417 4934 

1/84 314.451 1/49 87.454 1/18 241.857 1/54 234.254 4939 

7/71 387.115 3/23 448.458 52 213.433 18 212.174 4934 

8/71 372.123 2/23 442.122 11 222.942 51 214.933 4934 

79/9 341.144 24 71.111 11/1 474.477 51/1 244.994 4391 

 5/8بره حردود    4394ميليرون نفرر  سرال     7/8سوادان از ضمن تأثير بر کاهش تعداد بي 4394-91اجراي فعاليت هاي سوادآموزي طي سالهاي 

ساله و براالتر   44هاي سوادآموزي نيز شده است. بدين ترتيب که نرخ باسوادي جمعيت وجبات بهبود نسبي در  شاخ ، م 4391ميليون نفر در سال 

 44 - 19ر )افزايش يافته است و نرخ با سوادي جمعيت فعال کشرو  4391در صد در سال  7/89به   ،درصد افزايش 1/1با  4394درصد سال  3/85از 

درصرد را نشران    7/95 شراخ  مرذکور   4391در سرال  . رسيده است4391درصد در سال  8/97به  4394سال  درصد 9/95سال( با روند افزايشي از 

 باشد.که نسبت به سال ماقبل آن، اندکي نشان از بهبود روند ميدهدمي

 4934-34های های سوادآموزی طی سال( شارص44 جدول

 سال 
 

 شارص سوادآموزی 4934 4934 4934 4939 4934 4934 4934

 )درصد( ساله و باالتر 44نرخ باسوادي جمعيت  3/85 2/87 9/87 1/88 8/88 4/87 7/89

 )درصد( سال 44-19نرخ باسوادي جمعيت  9/95 3/91 9/98 7/98 8/97 7/91 7/95

 )ميليون نفر( باالترساله و  44سوادان جمعيت تعداد بي 7/8 5/8 1/8 2/8 49/8 5/8 5/8
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 9-4- هامحدودیت 

بخش آموزش و پرورش عمومي با هنوز هم  ،با وجود دستاوردهاي قابل توجه در حوزه کمي و سطح دسترسي جمعيت الزم التعليم به آموزش 

ها و مشکالت نظام آموزشي کشور به شرح ترين محدوديتهاي کليدي اين بخش مهمتحليل عملکرد متغيرها و شاخ مشکالتي مواجه است که با 

 زير مي باشد: 

 ها و منابع آموزشي )فيزيکي انساني و مالي( در اثر پراکندگي جغرافيايي دسترسي نابرابر به فرصت 

 ها باورها و شرايط خاص ناشي از خرده فرهنگ 

  هزينه فرصت آموزشباال بودن 

 اي در مديريت منابع انساني در اختيار ناکافي بودن عوامل مديريتي براي مديريت منابع انساني و عدم حاکميت رويکرد برنامه 

 هاي الزم براي ايجاد انگيزه در کارکنان وزارت آموزش و پرورشضعف نظام رفاهي و مشوق 

 هاي تخصصي معلمان روز رساني صالحيتي و بهاي نيروي انسان اثربخش نبودن نظام ارتقاي حرفه 

 متناسب نبودن محتواي آموزشي با نيازهاي جامعه 

 هاي ياددهي ر يادگيري هاي يادگيري و سنتي بودن روشمتنوع نبودن محيط 

 هاي آموزشي کسب شدهناکارآمدي نظام ارزشيابي و امتحانات در سنجش پيشرفت و توانايي 

  از توسعه قابل توجه مناطق جديد شهري )شهرک ها و پروژه هاي مسکن مهر( و قابل توجره برودن تعرداد    کمبود فضاهاي آموزشي ناشي

 اي در کشور و کمبود فضاهاي آموزشي در آنهارسمي و حاشيهگاههاي غيرسکونت

 اي در دسترسي به سرانه استاندارد فضاهاي آموزشي و پرورشينبود تعادل و توازن منطقه 

  مدارس و ميزان استهالک فضاهاي موجود و الزام به نوسازي آنهاباال بودن سن 

 هاي آموزشيدر دوره ابتدايي و عدم انطباق آنها با رويکرد ايجاد مجتمعبه ويژه جديد آموزشي  آموزشي موجود با ساختار نامتناسب بودن فضاهاي 

 آموزان در جامعهثر دانشیورد نياز براي حضور مهاي مهاي اساسي زندگي و عدم انتقال مهارتپايين بودن سهم آموزش مهارت 

 آب آشاميدني سالم و سرويس بهداشتي استاندارد ،هاي سرمايشي/گرمايشي استانداردوجود مدارس فاقد دسترسي به سامانه 

 مين منابع مالي مورد نيازأفقدان تنوع در ت 

 9-9- اقدامات اجرایی مورد نیاز 

تنوع بخشي به منابع مالي و مشارکت با بخش  ،استقرار الگوي مديريت و کنترل هزينه ،انساني گذاري در زمينه مديريت منابعسياست

هاي نوين آموزشي تدوين نقشه استقرار مدرسه بر استفاده از روش ،توسعه هاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورشغيردولتي در چهارچوب سياست

 :باشدمي در جهت انجام اقدامات ذيلجمله مهمترين راهبردهاي عملي  آموزان ازورشي دانشهاي پراساس الگوي آمايش سرزمين و ارتقاء روش

 سواديافزايش جذب خال  پايه اول ابتدايي و پيشگيري از ترک تحصيل دانش آموزان دوره ابتدايي به منظور انسداد مبادي بي 

 هاي سوادآموزيها و فعاليتبخشي در تحقق برنامهشتابهاي موجود به منظور تسهيل و انعطاف و نوآوري در روندها و روش 

 روستايي و دوزبانه ،دبستاني به ويژه در مناطق محرومهاي پيشگسترش کمي و کيفي آموزش 

 گروهي و خالق هاي فعالهاي آموزشي و پرورشي با تأکيد بر روشروزآوري روشاصالح و به 

 هاي آموزشي و درسيي برنامهگيري از فناوري اطالعات در تدوين و اجرابهره 

 آموزان به منظور سهولت در دسترسي به گسترش طرح روستامرکزي و تسهيل در اياب و ذهاب دانش ،روزيتقويت و توسعه مدارس شبانه

 هاي تحصيلي مختلف آموزش و پوشش تحصيلي همگاني در دوره

 انآموزپژوهشي دانش -هاي علميسراها و انجمنتوسعه و تقويت پژوهش 
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 آموزانکاربردي و سبک زندگي دانش -هاي علميارتقاء مهارت 

 موزانآهاي مشاوره دانشاي کارکنان مدرسه و برنامهاحياي نقش مشاوره 

 يادگيري -هاي آموزشي و پرورشي و ارتقاي کيفيت فرآيند ياددهيهاي نوين در توليد بستهاستفاده بهينه از فناوري 

 پرورشي جديد به منظور جايگزين و هاي خطرآفرين و احداث و تجهيز فضاهاي آموزشي مدارس و کالس سازيبازسازي و مقاوم ،تخريب

 کردن مدارس استيجاري و نيز کاهش مدارس دونوبته

 هاي مردمري و بخرش   مند کردن هر چه بيشتر مشارکتساز و ايجاد سازوکارهاي مناسب براي نظاماستفاده از ظرفيت هاي خيرين مدرسه

 ي در امر آموزش و پرورشغيردولت

 منظور توزيع مناسب منابع انساني در سطح کشور هتهيه و تدوين برنامه جامع نيروي انساني ب 

 مدت و بلندمدت هاي ضمن خدمت کوتاهاي کارکنان به ويژه معلمان از طريق اجراي دورهتوانمندسازي و ارتقاء علمي و حرفه 

 اي معلمانتخصصي و حرفه، هاي عمومياستقرار نظام سنجش صالحيت 

 بخشي در توزيع منابع و امکانات آموزشي به ويژه منابع انساني تعادل 

 استفاده بهينه از منابع و ظرفيت هاي آموزشي با بهبود عملکرد مديريت منابع 

 

 4- های اجرایی ها و برنامههدف 

 4-4- هاهدف 

مين و بسط عدالت در برخورداري از أتهداف کالن مصوب بخش آموزش و پرورش عمومي که در سند تفصيلي برنامه ششم توسعه آمده است شامل ا

 و ارتقاء منزلت اجتماعي و جايگاه؛ هاها و روشرويه،بازنگري و بازمهندسي ساختارها ؛ارتقاء کيفيت تعليم و تربيت؛ هاي تعليم و تربيتفرصت

، به  4398مرتبط با هر يک از آنها در سال  اهداف کمي که ، کيد بر نقش الگويي و جايگاه معلم استأاي سرمايه انساني آموزش و پرورش با تحرفه

 شرح ذيل مي باشد:

 4931اهداف کالن بخش آموزش و پرورش عمومی در برنامه ششم توسعه و اهداف کمی مصوب مرتبط با آن در سال 

 یهدف کل ردیف
 هدف کمی

 4931سال   واحد عنوان

4 
تامين و بسرط عردالت در برخرورداري از    

 هاي تعليم و تربيتفرصت

 71 درصد نرخ پوشش نوآموزان در دوره پيش از دبستان

 8/98 درصد پوشش تحصيلي واقعي دوره ابتدايي

 94 درصد پوشش تحصيلي واقعي دوره متوسطه اول

 84 درصد دوره متوسطه دومپوشش تحصيلي واقعي 

 94 درصد ساله و باالتر 44درصد باسوادي جمعيت 

 ارتقاء کيفيت تعليم و تربيت 2

 41 درصد آموزانآموزان غير دولتي از کل دانشسهم دانش

 14 درصد آموزان دوره دوم متوسطه  هاي نظري از کل دانشآموزان رشتهدرصد دانش

 5/91 درصد ابتدايي به متوسطه اولنرخ گذر ظاهري از دوره 

 5/91 درصد نرخ گذر ظاهري از دوره متوسطه اول به متوسطه دوم

 75/4 درصد نرخ تکرار پايه در دوره ابتدايي

 4/4 درصد نرخ تکرار پايه در دوره متوسطه اول

3 
هرا  بازنگري و بازمهندسي ساختارها رويه

 هاو روش

 2/27 نفر به معلم در دوره ابتدايي آموزبهبود شاخ  نسبت دانش

 3/47 نفر آموز به معلم در دوره متوسطه اولبهبود شاخ  نسبت دانش

 3/47 نفر آموز به معلم در دوره متوسطه دومبهبود شاخ  نسبت دانش

1 

اي حرفره  ارتقاء منزلت اجتماعي و جايگاه
سرمايه انساني آموزش و پرورش با تاکيد 

 و جايگاه معلم بر نقش الگويي

اي ي واجد شرايط ساير دانشگاهها براي تربيرت حرفره  آموختهسهم جذب دانش
 در دانشگاه فرهنگيان از کل ظرفيت دانشگاه   

 32 درصد
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 4-4- راهبردها 

 تعيين شده است:به شرح زير در سند تفصيلي برنامه ششم توسعه  راهبردهايي، به اهداف کالن بخش آموزش و پرورش عمومي در راستاي نيل

 (آموزشي هايشاخ  اساس بر) نابرخوردار هاياستان اولويت با کشور هاياستان در نابرابري کاهش 

 هاخروجي و محتوي فرايندها بهبود آموزشي عوامل کيفيت ارتقاي 

 مديريتي و اداري ساختارهاي در بازنگري و انساني نيروي ساماندهي 

 مکان و زمان با متناسب پرورش و آموزش بنيادين تحول سند يکپارچه و متوازن استقرار 

 معلم تربيت نظام ارتقاي 

 انساني سرمايه هايسياست در بازنگري و جامعه در معلمان جايگاه ارتقاي 

 4-9-  اقدامات اجراییاهداف کلی، راهبردها و 

تمهيداتي در قالب اقدامات اساسي در سند تفصيلي برنامه پيش بيني شده است که به شرح جدول  ،براي تحقق راهبردهاي مصوب بخش

 باشد:زير مي

 توسعه ششم برنامه در بخش اساسی اقدامات و راهبردها کلی، اهداف

 اقدام اساسی راهبرد اهداف کلی

تامين و بسط عدالت در برخورداري از 
 هاي تعليم و تربيتفرصت

هراي کشرور برا    در اسرتان  نابرابريکاهش 
هاي نرابرخوردار )برر اسراس    اولويت استان

 هاي آموزشي(شاخ 

 مردارس  طررح  :طريرق  از تحصريل  از بازمانده افراد جذب و تحصيلي پوشش افزايش -
 روزي شبانه مدارس و مرکزي روستا

 ميرانگين  از کمتر انها تحصيلي پوشش نرخ که استانهاييتحصيليپوشش شاخ ارتقا -
 است کشوري

 روستايي مناطق دختران توانمندسازي -
 هوشمند مدارس توسعه -
 اولياء و معلمان آموزان دانش مجازي يادگيري و الکترونيکي محتواي توسعه -
 دور راه از آموزش توسعه -
  دبستان پيش دوره کيفي و کمي توسعه -
 سوادي به بي ورودي انسداد -
 عشايري و يافته توسعه کمتر مناطق پرورش و آموزش وتوسعه بهبود -
 پايه چند کالسهاي در آموزشي کيفيت ارتقاي -
 استحکام بدون مدارس سازيمقاوم و آفرين خطر مدارس بازسازي و تخريب -
 کشور سراسر در آموزان دانش استاندارد تراکم به نيل تا جديد کالسهاي احداث -
 ورزشي سالنهاي و استخر  کتابخانه – نمازخانه تکميل و احداث -

 ارتقاي کيفيت تعليم و تربيت
ارتقرراي کيفيررت عوامررل آموزشرري بهبررود  

 هافرايندها محتوي و خروجي

 و تربيتي آموزش و مواد درسي هاي برنامه در تحول -
 وتربيتي آموزش هايرسانه و منابع سازماندهي -

 پژوهشي هاي برنامه در تحول -

 آموزشي واحدهاي در منابع و مديريت  وري بهره افزايش و سازي بهينه -

 پرورشي و آموزشي موسسات و مدارس بنديرتبه نظام  اجراي -

  قرآني هاي آموزش ارتقاي -

 قرآني هاي برنامه وگسترش توسعه  تعميق -

 ها آموخته به عمل و مسائل حل توانايي و زندگي هاي مهارت و آداب تقويت -
 موجود افزاريسخت و افزارينرم تجهيزات ساماندهي -

 ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده ترويج -

 ملي اينترانت به مدارس اتصال -
 ملي اينترانت به مدارس اتصال -

 يادگيري در فعال هاي روش حاکميت -

 انساني منابع بر تأکيد با آموزشگاهي مديريت بهبود -
 ريزي عملياتي در آموزش و پرورشبودجهاستقرار نظام  -
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 اقدام اساسی راهبرد اهداف کلی

 و قررآن  آمروزش  جامع هايبرنامه ارائه) آموزان دانش تربيتي و پرورشي امور به توجه -
 قرآن( اهداف با تلفيقي برنامه

 قرآني هاي آموزه  ارائه در مربيان سازي توانمند - 

 آموزيدانش هاي علميتشکل فعاليت تقويت -

 مدارس سطح در مهارت هاي جشنواره و المپيادها برگزاري -

 بره  مربروط  کراربردي  و اي بنيادي توسرعه  هاي پژوهش از حمايت و مديريت  انجام -
   پرورش و آموزش

 درسي برنامه توليدراهنماي -

 تحصيلي مختلف هايدوره نياز مورد آموزشي هاي توليدبسته - 
 درسي ريزيبرنامه نظام  فرآيند واستقرار بازنگري طراحي -

 پژوهش سازمان محصوالت و توليدات  بخشي اعتبار و ارزشيابي نيازسنجي -

  نصاب حد زير مدارس در يکسان هايپايه در مختلف هاي رشته همنام دروس ادغام -

 ايهاي جهاني و منطقهمشارکت فعال با سازمان -
برويژه اهرداف توسرعه پايردار و      ها و تعهردات جهراني  مشارکت فعال در اجراي برنامه -

 2434آموزش 
 هاي جهاني آموزشي  بنديتالش براي بهبود مستمر رتبه جمهوري اسالمي در رده -
 هاي آموزشي کشورالمللي جهت انعکاس ظرفيتتوسعه شبکه مدارس بين -
 هاي پژوهشي در معلمانارتقاء دانش بينش و مهارت -
 پژوهشي در بين معلمان کشورهاي اقدام توسعه ظرفيت -
 اندازي شبکه معلمان پژوهندهايجاد و راه -

ها بازنگري و بازمهندسي ساختارها رويه
 هاو روش

ساماندهي نيرروي انسراني و برازنگري در    
 ساختارهاي اداري و مديريتي

 پرسنلي) نوين بکفاي سامانه عملياتي اجراي به اشتغال يا ابالغ گونه هر ابتناي -
 يکپارچه سامانه سمت به نيل و حقوق و پرسنلي هاي پايگاه با آن ارتباط و( جديد
 سرازمان  هراي پايگاه با خط بر ارتباط با پرورش و آموزش وزارت و اداري – مالي

 احوال ثبت و مديريت
 شروند  مي کالس تقسيم به منجر که کالسها نصاب حد بر مازاد آموزان دانش انتقال -
  حمايتي بسته با غيرانتفاعي مدارس به

 نيروي جويي صرفه به عادي با روزيشبانه مدارس آموزان دانش تراکم کردن متوازن -
 شودمي منجر انساني

ها و اختيرارات  ارائه الگوي مبتني بر توان مناطق آموزشي در استانها بر اساس ظرفيت -
 بيني شده در قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورشپيش

 سراسررر مرردارس در يکپارچرره حسرراب و مرردارس مررالي نرروين دسررتورالعمل ايجرراد -
 (اختيار با توام نظارت)کشور

 کشور سراسر مدارس ازمديران درصد 34 حداقل به مدارس تعالي طرح تسري -

اي حرفه ارتقاء منزلت اجتماعي و جايگاه
سرمايه انساني آموزش و پرورش با تاکيد 

 گاه معلمبر نقش الگويي و جاي

 
 

 ر ارتقاي نظام تربيت معلم
 
 
 

ررر ارتقرراي جايگرراه معلمرران در جامعرره و   
 هاي سرمايه انسانيبازنگري در سياست

 تحولي اسناد اساس بر پرورش و آموزش در مشاغل بندي طبقه هايشاخ  احصاء -
 پرورش و آموزش در  مشاغل بندي طبقه طرح اجراي و بيني باز -
 شغلي هايرسته به توجه با ايحرفه و علمي صالحيتهاي احراز هايشاخ  تبيين -
 شغلي هايرسته و هارشته از هريک براي استانداردها تعريف -
 تحولي اسناد اساس بر پرورش و آموزش در مشاغل بندي طبقه هايشاخ  احصاء -
 پرورش و آموزش در  مشاغل بندي طبقه طرح اجراي و بيني باز
 شغلي هاي رسته به توجه با اي حرفه و علمي صالحيتهاي احراز هايشاخ  تبيين -
 شغلي هاي رسته و ها رشته از هريک براي استانداردها تعريف -
 و شرغلي  هراي  رشرته  و هرا  رسته از هريک در آنها رساني روز به و عناوين بازتعريف -

 اجرايي دستورالعمل و نامهآيين تدوين
 قرانون  بره  توجه با آموزشي و و اداري هايپست در مشاغل احراز جديد شرايط اجراي -

 مشاغل بنديطبقه طرح
 قرانون  به توجه با آموزشي و و اداري هاي پست در مشاغل احراز جديد شرايط اجراي -

 مشاغل بنديطبقه طرح



 

 4- های اجراییدستگاهآورد اعتبارات های عملدرد و برتعییع سنجه 

 

  

عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1,1011,2001,1641,21026,4356,67428,13031,10024/01005/561624/166725/7025نسخهبرنامه اطالع رساني آماري1002010000

برنامه آموزش ابتدايي1801001000
دانش آموزدرگروه

سني ذيربط
5,901,8636,267,5006,267,5006,677,385590,331189,6011,663,9381,789,0000/10000/03030/26550/2679

برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000
دانش آموزدرگروه

سني ذيربط
2,125,4342,780,0002,630,7192,703,668242,04795,627976,5231,071,0000/11390/03440/37120/3961

برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000
دانش آموزدرگروه

سني ذيربط
1,023,7941,080,7521,028,1321,136,889274,68491,8311,100,1011,169,0000/26830/08501/07001/0282

برنامه آموزش وپرورش دانش آموزان سرآمد1801017000
دانش آموزدرگروه

سني ذيربط
142,282152,000147,439162,561131,88290,904383,150415,0000/92690/59812/59872/5529

1802001000
برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فني 

وحرفه اي

هنرآموزدرگروه سني

ذيربط
212,352224,940218,214231,608170,53668,222871,634938,5000/80310/30333/99444/0521

برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802002000
هنرآموزدرگروه سني

ذيربط
345,314250,100237,971250,100186,92860,735820,287895,0000/54130/24283/44703/5786

5555555028,9247,18030,26434,000525/8909130/5500550/2545680/0000پروژه عملياتي شدهبرنامه پژوهش هاي کاربردي1806001000

134,000129,548134,00069,041305,600344,6000/51522/35902/5716فرهنگي مشمولبرنامه حمايت ازفرهنگيان1903017000

1,651,767679,8156,179,6276,687,200

هزینه واحد)هزینه تمام شده(اعتبارات هزینه ای

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127500عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت آموزش و پرورش

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127500عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : وزارت آموزش و پرورش

«ارقام به ميليون ريال»

جمع کل

سنجه عملدردعنوان برنامه اجرایی / فعالیتشماره طبقه بندی

هدف کمی 



 

 

»ارقام به میلیون ریال«

عملدرد 1396
عملدرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی تا پایان 

1397 
برآورد 1398

عمومیعمومیعمومیعمومی

برنامه آموزش ابتدايي1801001000

دانش آموز 

در گروه 

سني ذيربط

5,912,9556,262,9136,262,9136,677,385147,323,62580,334,307165,035,598187,316,50124/915412/827026/351328/0537

برنامه آموزش استثنايي1801002000
دانش آموز با 

نيازهاي ويژه
105,00073,61673,61675,1586,500,0003,786,2467,237,3429,147,78761/904851/432498/3121121/7141

برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

دانش آموز 

در گروه 

سني ذيربط

2,295,5602,783,2332,783,2332,703,66891,762,65051,034,600103,757,829123,213,51739/974018/336437/279645/5727

برنامه آموزش دوره دوم متوسطه نظري1801006000

دانش آموز 

در گروه 

سني ذيربط

1,040,9321,080,7521,080,7521,136,88949,256,54328,929,30155,844,06570,016,92847/319726/767851/671561/5864

450,000450,000450,000485,9001,849,549954,4712,059,3572,306,0554/11012/12104/57634/7459سوادآموزبرنامه سوادآموزي1801013000

برنامه ارايه خدمات رفاهي به دانش آموزان1801019000
دانش آموز 

خوابگاهي
362,833363,000363,000360,74710,000011,1341,160,0000/02760/00000/03073/2155

برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فني وحرفه اي1802001000

هنرآموز در 

گروه سني 

ذيربط

257,018224,940224,940231,60813,190,7855,775,62213,271,46013,716,27051/322425/676359/000059/2219

برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کارودانش1802002000

هنرآموز 

درگروه سني 

ذيربط

358,526250,100250,100257,75617,061,7047,528,45317,268,21517,998,84047/588530/101869/000069/8290

برنامه پژوهش هاي کاربردي1806001000
پروژه 

عملياتي شده
250250250250113,4460115,000115,0004540460460

327,068,302178,343,000364,600,000424,990,898

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  127500عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت آموزش و پرورش
عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:وزارت آموزش و پرورش -  ادارات کل آموزش و پرورش 

استانها

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 127503

پیش بینی 

1396

برآورد

1397 

جمع کل

عملدرد 

1395

عملدرد 

شش ماهه 

1396

شماره

طبقه بندی
سنجه عملدردعنوان برنامه

هزینه واحد )هزینه تمام شده(اعتبارات هزینه ای    هدف کمی

عملدرد 1396
عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی تا 

پایان 1397

برآورد1398



 

 
 

  

عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1801014000
برنامه نظارت و 

ارزيابي مصوبات شورا
381252549,1892,79712,09612,930241/82233/08232/62239/44مصوبه 

1801020000

برنامه بررسي 

طرح هاي ارتقاي 

نظام آموزش و 

پرورش

2729927127123,23711,28629,64334,67985/43114/00109/38127/97طرح

1802007000
برنامه آموزش هاي 

شغلي
00220213003884001/761/88گواهينامه

1806001000

برنامه پژوهش   هاي 

کاربردي آموزش و 

پرورش

356424310,4151,73713,64814,100297/57289/50324/95327/91پروژه

42,84115,82055,77562,109 جمع

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت آموزش و پرورش

عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :دبیررانه شورای عالی آموزش و پرورش

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:127500

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127502

«ارقام به ميليون ريال»

شماره طبقه بندی
عنوان برنامه 

اجرایی / فعالیت

سنجه 

عملدرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

 

  

عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1801009000

برنامه تامين 

کتابهاي 

درسي،موادآموزشي 

وکمک آموزشي

4963721,2151,285305766244038798237949500616/9700656/7440656/7440738/9105عنوان

1806001000
برنامه پژوهش هاي 

کاربردي

 پروژه

 عملیاتي

شده

29311531835019037580131221789346488650/7600698/0615698/0615989/9657

496,141324,1691,020,0261,295,988جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127504عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127504عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

«ارقام به ميليون ريال»

شماره طبقه بندی
عنوان برنامه 

اجرایی / فعالیت

سنجه 

عملدرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

 

 

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1,2586902,5442,62398,64570,000258,020275,46878/4141101/4493101/4230105/2230طرحبرنامه راهبري نوسازي،توسعه وتجهيزمدارس کشور1801011000

98,64570,000258,020275,468جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:127600عنوان دستگاه اجرایی اصلی:سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127600عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

«ارقام به ميليون ريال»

شماره طبقه 

بندی
عنوان برنامه اجرایی / فعالیت

سنجه 

عملدرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 

عملدرد1396
عملدرد شش 

ماهه 1397
برآورد 1398پیش بینی 1397

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397
برآورد 1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1806001000
 برنامه پژوهش

هاي کاربردي

پروژه 

عملياتي شده
1235216317261,530   28,242  88,561  102,400     501/982542/690542/690585/143

       102,400    88,561    28,242     61,530جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127504عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:  127850عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی -  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

«ارقام به ميليون ريال»

شماره طبقه بندی
عنوان برنامه 

اجرایی / فعالیت

سنجه 

عملدرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

  

 

  

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1801007000

برنامه تربيت 

بدني دانش 

آموزان

دانش 

آموزدرگروه 

سني ذيربط

4,910,878 3,328,602 9,985,805 
 

11,007,306
335,413 205,895 900,257 2,397,2580/06830/06190/09020/2178

1801016000

برنامه ارتقاي 

سالمت دانش 

آموزان

دانش 

آموزدرگروه 

سني ذيربط

2,563,672 3,430,255 
 

10,290,766

 

11,007,306
108,187 167,109 523,800 590,0000/04220/04870/05090/0536

1801018000

برنامه 

پيشگيري 

ازآسيب هاي 

اجتماعي 

دانش آموزان

دانش 

آموزدرگروه 

سني ذيربط

1,456,790 813,139 2,439,417 3,350,000 35,400 128,019 303,610 854,5420/02430/15740/12450/2551

479,000501,0231,727,6673,841,800جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:127500عنوان دستگاه اجرایی اصلی:وزارت آموزش و پرورش

فعالیتهای تربیت بدنی و ارتقاء سالمت دانش آموزان شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127589عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :وزارت آمورش و پرورش- 

«ارقام به ميليون ريال»

شماره طبقه 

بندی

عنوان 

برنامه 

اجرایی / 

فعالیت

سنجه 

عملدرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

 

  

عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

معلمبرنامه ارتقاي حرفه اي معلمان1802012000
17,3359,70826,19030,580214,939133,746360,821449,45012/399313/777013/777014/6975

برنامه تربيت معلم1802016000
دانشجودرسنوات 

32,10117,97748,50056,0001,747,9161,087,6382,934,2503,655,04054/450060/500060/500065/2686مجازتحصيلي

1803008000
برنامه ارايه خدمات رفاهي به 

دانشجويان

دانشجودرسنوات 

32,10117,97748,50056,620670,853417,4371,126,1701,402,81020/898023/220023/220024/7759مجازتحصيلي

1803009000
برنامه ارايه خدمات فرهنگي 

به دانشجويان

دانشجودرسنوات 

32,10117,97748,50056,62041,42425,77669,53986,6201/29041/43381/43381/5298مجازتحصيلي

1804003000
برنامه پژوهش هاي پايه اي 

دانشگاهي

سرانه مقاله 

1035815518049,24830,64482,673103,090479/4188532/6875532/6875572/7222علمي پژوهشي

1805003000
برنامه پژوهش هاي توسعه 

اي دانشگاهي
دستاورد

1257018920046,22628,76477,60096,661369/2308410/2564410/2564483/3050

2,770,6061,724,0064,651,0535,793,671جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:127750عنوان دستگاه اجرایی اصلی: دانشگاه فرهنگیان

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:-عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : -

«ارقام به ميليون ريال»

سنجه عملدردعنوان برنامه اجرایی / فعالیتشماره طبقه بندی

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

 

  

عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملدرد1396

عملدرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی 

1397
برآورد 1398

123456789101112131415

307,633165,949460,623485,9002,068,4671,239,7863,441,2693,739,0066/72387/47097/47097/6950سوادآموزبرنامه سوادآموزي1801013000

5,59115,52016,800400/0000400/0000420/0000-143940-پروژهبرنامه پژوهش هاي کاربردي1806001000

2,068,4671,245,3773,456,7893,755,806جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:128000عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان نهضت سوادآموزی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:-عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : -

«ارقام به ميليون ريال»

شماره طبقه بندی
عنوان برنامه اجرایی / 

فعالیت

سنجه 

عملدرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 

عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397
عملدرد1396برآورد 1398

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397
برآورد 1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

برنامه آموزش ابتدايي1801001000
دانش آموز در گروه 

سني ذيربط
5,912,9576,262,9276,262,9276,677,385452,212452,4481,716,1261,922,3710/07650/28250/28250/2879

برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000
دانش آموز در گروه 

سني ذيربط
2,295,5562,783,2362,783,2362,703,668200,239221,042838,407898,1380/08720/31060/31060/3322

برنامه آموزش دوره دوم متوسطه180106000
دانش آموز در گروه 

سني ذيربط
1,040,9321,080,7521,080,7521,136,88933,42995,055360,542470,3190/03210/34390/34390/4137

1802001000
برنامه آموزش دوره دوم متوسطه 

فني و حرفه اي

دانش آموز در گروه 

سني ذيربط
257,018224,940224,940231,6083,06519,77475,00195,7580/01190/34370/34370/4134

1802002000
برنامه آموزش دوره دوم متوسطه 

کار و دانش

دانش آموز در گروه 

سني ذيربط
358,526250,100250,100257,75695521,97783,359106,5690/00270/34360/34360/4134

689,900810,2963,073,4353,493,155جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:127500عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت آموزش و پرورش

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127509عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : وزارت آموزش و پرورش - کمک به تامیع سرانه دانش آموزی

«ارقام به ميليون ريال»

سنجه عملدردعنوان برنامه اجرایی / فعالیتشماره طبقه بندی

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

 

  

عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397
برآورد 1398

123456789101112131415

1801003000
برنامه آموزش پيش 

از دبستان

نوآموز در گروه 

سني ذيربط
217,028265,604265,604273,820260,000157,529715,618737,7501/19800/59312/69432/6943

260,000157,529715,618737,750

هزینه واحد)هزینه تمام شده(اعتبارات هزینه ای

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:127500عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت آموزش و پرورش

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127590عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :وزاارت آموزش وپرورش- توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان

«ارقام به ميليون ريال»

جمع کل

شماره طبقه بندی
عنوان برنامه 

اجرایی / فعالیت

سنجه 

عملدرد

هدف کمی 



 

 

  

عملدرد139

6

عملدرد 

شش 

ماهه 

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد139

6

عملدرد 

شش 

ماهه 

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1801008000
برنامه پرورشي،امورتربيتي وتوانمندسازي 

دانش آموزان

دانش 

آموزدرگروه 

سني ذيربط

1,312,1901,486,2136,639,0056,804,632280,415333,2091,488,4651,534,5000/21370/22420/22420/2255

1801021000
برنامه هدايت وارتقاء فعاليت هاي سازمان 

دانش آموزي

دانش 

آموزدرگروه 

سني ذيربط

4,815,7311,484,8476,635,2766,804,63282,34948,406216,310223,0000/01710/03260/03260/0328

1801022000
برنامه هدايت وپشتيباني انجمن هاي 

اسالمي دانش آموزان

تعداد انجمن 

هاي اسالمي
20345203203183,388101,589453,960468,000903/38922257/53332236/25622305/4187

546,152483,2042,158,7352,225,500 جمع کل

عنوان برنامه اجرایی / فعالیتشماره طبقه بندی
سنجه 

عملدرد

هزینه واحد)هزینه تمام شده(اعتبارات هزینه ایهدف کمی 

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  127500عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  وزارت آموزش و پرورش

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:   127520عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : وزارت آموزش و پرورش - فعالیتهای پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان

«ارقام به ميليون ريال»



 

 

 

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1903017000

برنامه حمايت 

ازفرهنگيان

فرهنگي 

مشمول
840,000720,000720,000720,00000567,000630,000000/78750/875

00567,000630,000جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت آموزش و پرورش

عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : وزارت آموزش و پرورش - کمک به صندوق ذریره فرهنگیان

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127500

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه: 127541

«ارقام به ميليون ريال»

شماره طبقه 

بندی

عنوان 

برنامه 

اجرایی / 

فعالیت

سنجه 

عملدرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 

عملدرد13

96

عملدرد 

شش 

ماهه 

1397

پیش 

بینی 

1397

برآورد 

1398
عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1801004000

برنامه آموزش 

دانش آموزان

 خارج از کشور

دانش 

آموزدرگروه

سني ذيربط

12,78314,10013,67714,1001,158,405623,1531,746,0002,075,56790/6207123/8298127/6596147/2033

1,158,405623,1531,746,0002,075,567جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127500عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت آموزش و پرورش

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه: 127610عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : وزارت آموزش و پرورش - اداره مدارس رارج از کشور

«ارقام به ميليون ريال»

شماره طبقه بندی
عنوان برنامه 

اجرایی / فعالیت

سنجه 

عملدرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

 

  

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1801010000

برنامه راهبري توسعه 

مدارس غيردولتي 

ومشارکت هاي مردمي

3,9031,71514,25315,80567,61434,185284,042361,12017/322519/929219/929225/0534مدرسه

1806001000
برنامه پژوهش هاي 

کاربردي

پروژه عملياتي 

شده
0001003,3953,5000350350350

67,61434,185287,437364,620جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی

عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127512

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:

«ارقام به ميليون ريال»

شماره طبقه 

بندی

عنوان برنامه اجرایی / 

فعالیت

سنجه 

عملدرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 

عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1801010000

برنامه راهبري توسعه 

مدارس غيردولتي 

ومشارکت هاي مردمي

0014,88015,34000291,000300,000019/556719/556719/5567مدرسه

291,000300,000جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127512عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه: 127515عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی-کمک به صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی

«ارقام به ميليون ريال»

شماره طبقه بندی
عنوان برنامه اجرایی / 

فعالیت

سنجه 

عملدرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

 

عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملدرد1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

برنامه آموزش ابتدايي1801001000

دانش 

آموزدرگروه 

سني ذيربط

1,012,1322,445,5496,073,5446,677,385141,101340,934940,792969,8890/13940/15490/15490/1452

برنامه آموزش استثنايي1801002000

دانش 

آموزبانيازهاي

 ويژه

20,91037,643125,477129,35941,04682,103273,677282,1411/96302/18112/18112/1811

1801005000
برنامه آموزش دوره اول 

متوسطه

دانش 

آموزدرگروه 

سني ذيربط

449,916809,9492,699,8302,703,668265,144530,3551,767,8491,822,5250/58930/65480/65480/6741

1801006000
برنامه آموزش دوره دوم 

متوسطه نظري

دانش 

آموزدرگروه 

سني ذيربط

174,672314,4481,048,1611,136,889240,444480,9491,603,1631,652,7451/37661/52951/52951/4537

1802001000
برنامه آموزش دوره دوم 

متوسطه فني وحرفه اي

هنرآموزدرگرو

ه سني ذيربط
36,36165,459218,195231,60838,78677,582258,605266,6031/06671/18521/18521/1511

1802002000
برنامه آموزش دوره دوم 

متوسطه کارودانش

هنرآموزدرگرو

ه سني ذيربط
40,42872,779242,597257,75644,53289,074296,914306,0971/10151/22391/22391/1875

771,0541,600,9965,141,0005,300,000جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:127750عنوان دستگاه اجرایی اصلی:وزارت آموزش و پرورش 

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127511عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : وزارت آموزش و پرورش - طرح جامع حمایت  و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم

«ارقام به ميليون ريال»

عنوان برنامه اجرایی / فعالیتشماره طبقه بندی
سنجه 

عملدرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

 

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397
برآورد 1398

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

180100100

0
برنامه آموزش ابتدايي

دانش 

آموزدرگروه 

سني ذيربط

3,254,4022,265,0366,074,6296,677,385572,026442,3621,186,3751,299,0850/17580/19530/19530/1945

180100500

0

برنامه آموزش دوره 

اول متوسطه

دانش 

آموزدرگروه 

سني ذيربط

1,446,4341,006,7042,700,3862,703,668229,115177,180475,268467,4490/15840/17600/17600/1729

180100600

0

برنامه آموزش دوره 

دوم متوسطه نظري

دانش 

آموزدرگروه 

سني ذيربط

561,662390,9121,048,5831,136,88957,07144,134118,385122,0460/10160/11290/11290/1074

180200100

0

برنامه آموزش دوره 

دوم متوسطه فني 

وحرفه اي

هنرآموزدرگرو

ه سني ذيربط
116,86381,336218,176231,60820,00515,47041,49742,7800/17120/19020/19020/1847

180200200

0

برنامه آموزش دوره 

دوم متوسطه کارودانش

هنرآموزدرگرو

ه سني ذيربط
129,94190,438242,591257,75693,56972,359194,097200,1000/72010/80010/80010/7763

180201200

0

برنامه ارتقاي حرفه 

اي معلمان
288,509200,800538,625560,000333,193257,666691,164712,5401/15491/28321/28321/2724معلم

180600100

0

برنامه پژوهش هاي 

کاربردي

پروژه 

عملياتي شده
54101043,02033,26989,24092,0008280920092009200

1,348,0001,042,4392,796,0262,936,000جمع کل

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

عنوان دستگاه اجرایی اصلی:وزارت آموزش و پرورش 
عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :وزارت آموزش وپرورش -  کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و 

پرورشی و توسعه عدالت آموزشی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:127750

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127511

«ارقام به ميليون ريال»

شماره طبقه 

بندی

عنوان برنامه اجرایی 

/ فعالیت

سنجه 

عملدرد

هزینه واحد)هزینه تمام شده(اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد139

6

عملدرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملدرد 

1396

عملدرد 

شش 

ماهه 

1397

پیش 

بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

برنامه آموزش ابتدايي1801001000

دانش آموز در 

گروه سني 

ذيربط

0627,935203,7016,677,3850627,9351,746,0002,181,000-0/28740/28740/3305

برنامه آموزش دوره اول متوسطه1801005000

دانش آموز در 

گروه سني 

ذيربط

0209,31267,9002,703,6680209,312582,000724,500-0/21560/21560/2479

180106000
برنامه آموزش دوره دوم متوسطه 

نظري

دانش آموز در 

گروه سني 

ذيربط

0209,31267,9001,136,8890209,312582,000724,500-0/55520/55520/6385

1,046,5592,910,0003,630,000جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملدرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:127500عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت آموزش و پرورش

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127611عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : وزارت آموزش و پرورش- ررید ردمات آموزشی در مناطق کمتر برروردار

«ارقام به ميليون ريال»

شماره طبقه 

بندی

عنوان برنامه اجرایی / 

فعالیت

سنجه 

عملدرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

  

ابالغی
پیش بینی 

عملدرد

پیش بینی 

1398

1234568910111314

12265575,00068,266برنامه ورزش و سالمت دانش آموزان1702005000

5386130,00030,00045,000برنامه آموزش ابتدائي1801001000

1801008000
برنامه پرورشي، امور تربيتي و توانمند سازي 

دانش آموزان
113234,5014,501

1801015000

برنامه تامين،توسعه،مقاوم سازي،تعمير،تجهيز 

و نگهداري فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشين 

آالت

137848210,515191,935186,700

1802001000
برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فني و 

حرفه اي
524803375,000375,000450,000

1805016000
برنامه حمايت از توسعه علوم و فناوريهاي 

نوين
12896300003000036,000

جمع کل
863386725016699702717,700

پیش بینی 

1398

سنجه عملدردعنوان برنامه اجراییشماره طبقه بندی

هدف کمی

فرم شماره )3(- برآورد سنجه های عملدرد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای )بر حسب برنامه اجرایی(

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127500عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  وزارت آموزش و پرورش

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127500عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه: وزارت آموزش وپرورش

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

اولویت برنامه
عملدرد 1396

عملدرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی 

1397
عملدرد 1396

1397



 

 

  
        

            
    

ابالغی
پیش بینی 

عملدرد

123456789101213

تأمين، توسعه ، مقاوم سازي، 

تعمير، تجهيزو نگهداري 

فضاها، ساختمانها، اماکن و 

تشکيالت

8743623621,000

8743623621,000جمع کل

فرم شماره )3(- برآورد سنجه های عملدرد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای )بر حسب برنامه اجرایی(

عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت آموزش و پرورش

عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه:دبیررانه شورای عالی آموزش و پرورش

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127500

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127502

اولویت برنامه سنجه عملدردعنوان برنامه اجراییشماره طبقه بندی

هدف کمی

عملدرد 1396
عملدرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی 

1397

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

عملدرد 1396

1397
پیش بینی 

1398

پیش بینی 

1398



 

 

 

 

 

  

ابالغی
پیش بینی 

عملدرد

1234568910111314

1801015000

برنامه تامين، توسعه، 

مقاوم سازي، تعمير، 

تجهيز و نگهداري 

فضاها، 

ساختمان ها، اماکن و 

ماشين آالت

101010103,7741,5601,5601,860باب

3,7741,5601,5601,860جمع کل

اولویت برنامه
عملدرد 1396

عملدرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی 

1397

پیش بینی 

1398
عملدرد 1396

1397
پیش بینی 

1398

فرم شماره )3(- برآورد سنجه های عملدرد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای )بر حسب برنامه اجرایی(

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127504عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127504عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سنجه عملدردعنوان برنامه اجراییشماره طبقه بندی

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایهدف کمی



 

 

  

ابالغی
پیش بینی 

عملدرد

1234568910111314

1801015000

برنامه تامين، توسعه، 

مقاوم سازي، تعمير، 

تجهيز و نگهداري 

فضاها، 

ساختمان ها، اماکن و 

ماشين آالت

11111,750724724862پروژه

1,750734735875جمع کل

اولویت برنامه
عملدرد 1396

عملدرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی 

1397

پیش بینی 

1398
عملدرد 1396

1397
پیش بینی 

1398

فرم شماره )3(- برآورد سنجه های عملدرد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای )بر حسب برنامه اجرایی(

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127504عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه 127850عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

سنجه عملدردعنوان برنامه اجراییشماره طبقه بندی

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایهدف کمی



 

 

  

ابالغی
پیش بینی 

عملدرد

1234568910111314

56610234003432028000پروژهبرنامه دانش آموزان خارج از کشور1801004000

1801015000

برنامه تامين،توسعه،مقاوم 

سازي،تعمير،تجهيز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن و ماشين 

آالت

کالس پروژه 

مترمربع
4655404120371851765456718047000

471762700039600150000مترمربعبرنامه تربيت معلم1802016000

4759190120875851772848718225000جمع کل

اولویت برنامه عملدرد 

1396

عملدرد 

شش 

ماهه 

1397

پیش بینی 

1397
عملدرد 1396

1397
پیش بینی 

1398

پیش بینی 

1398

فرم شماره )3(- برآورد سنجه های عملدرد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای )بر حسب برنامه اجرایی(

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127600عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127600عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

سنجه عملدردعنوان برنامه اجراییشماره طبقه بندی

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایهدف کمی



 

 

  

ابالغی
پیش بینی 

عملدرد

1234568910111314

1801015000

برنامه تامين، توسعه، 

مقاوم سازي، تعمير، تجهيز و 

نگهداري فضاها، 

ساختمان ها، اماکن و 

ماشين آالت

1111944390390465پروژه

1801010000

برنامه راهبري توسعه مدارس 

غيردولتي ومشارکت هاي 

مردمي

16,70016,70016,70016,70042,51042,510300,000واحد آموزشي

94442,90042,900300,465جمع کل

شماره طبقه 

بندی
سنجه عملدردعنوان برنامه اجرایی

هدف کمی

عملدرد 1396
عملدرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی 

1397

فرم شماره )3(- برآورد سنجه های عملدرد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای )بر حسب برنامه اجرایی(

عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی

عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127512

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه

عملدرد 1396

1397
پیش بینی 

1398

پیش بینی 

1398

اولویت برنامه

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای



 

 

  

ابالغی
پیش بینی 

عملدرد

1234568910111314

1802016003

تعمیرات ساختمان و 

تجهیز مراکز تربیت 

402,587240,000240,000343,339معلم

جمع کل

402,587240,000240,000343,339

اولویت برنامه
عملدرد 1396

عملدرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی 

1397

پیش بینی 

1398
عملدرد 1396

1397
پیش بینی 

1398

فرم شماره )3(- برآورد سنجه های عملدرد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای )بر حسب برنامه اجرایی(

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127750عنوان دستگاه اجرایی اصلی: دانشگاه فرهنگیان

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعهعنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه

سنجه عملدردعنوان برنامه اجراییشماره طبقه بندی

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایهدف کمی



 

 

 

  

ابالغی
پیش بینی 

عملدرد

1234568910111314

1801013001
تجهيزات کمک 

آموزشي
18,8709,7509,75012,000

1801013002

تعميرات ساختمان 

و تامين ماشين 

آالت و تجهيزات

10,3065,3885,3884,278

29,17615,13815,13816,278جمع کل

سنجه عملدردعنوان برنامه اجراییشماره طبقه بندی

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایهدف کمی

فرم شماره )3(- برآورد سنجه های عملدرد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای )بر حسب برنامه اجرایی(

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 128000عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان نهضت سواد آموزی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه-128000عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان نهضت سواد آموزی

اولویت برنامه
عملدرد 1396

عملدرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی 

1397

پیش بینی 

1398
عملدرد 1396

1397
پیش بینی 

1398
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 4- مقدمه 

 از یکی ت؛اس ملی تولید افزایش و زاییاشتغال رویه،بی مهاجرت کاهش فقر، کاهش پایدار، توسعه کشوری کالن ریزانبرنامه اصلی هایدغدغه از

 در موثری یآفریننقش بتواند که کاری نیروی باشد.می دارای صالحیت ماهر و کار نیروی تربیت گذارانسیاست روی پیش راهکارهای ترین کلیدی

 .شودمی تربیتای و مهارتی فنی، حرفه هایآموزش توسط متخصص کار نیروی این باشد داشته کار بازار و ملی تولید

 ارک بازار نیاز مورد ماهر نیروی کار تربیت طریق از انسانی تأمین سرمایه در را مهمی نقش مهارتی و ایحرفه فنی، یا محور مهارت هایآموزش

 لفمخت هایبخش نیاز مورد کار نیروی تربیت دارعهده تنها نه توسعه حال در کشورهای در هاآموزش این. کنندمی ایفا جهان، مختلف کشورهای در

 راه هاآموزش نای این،برعالوه. نمایند می کمک نیز بیکاری مشکل حل به اشتغالی، خود سازی بستر طریق از بلکه باشد،می کشورها این اقتصادی

 از تفادهاس و علمی مبانی از هاآموزش این مندیبهره به توجه با سو یک از که چرا روند،می شمار به نیز انسانی نیروی تربیت مسیر در بریمیان

 علمیغیر مدت دراز راه طریق این از و کرده جدا صرف عملی تجربه مبنای بر یادگیری از را خود راه کالسیک هایآموزش شده پذیرفته هایروش

 هماهنگ آسانی به تکنولوژیکی تغییرات مقابل در را خود بتوانند تا کنند می فراهم دیده آموزش در را توانایی این و نموده کوتاه را فراگیری نوع این

 شتریبی همسویی که نمایند می فراهم دیدگان آموزش برای را امکان این عملی و نظری هایآموزش نمودن توام با هاآموزش این دیگر سوی از. نماید

 . شود فراهم اجتماعیو  اقتصادی های فعالیت در هاآن جذب برای بیشتری امکان طریق این از و باشندداشته کار بازار نیازهای با

 تناسبم کارآفرینی و آفرینی ثروت امکان انسانی، هایسرمایه توانمندسازی موجب هاآموزش توان چنین اشاره کرد که اینبندی کلی میدر جمع

 وریبهره ،اجتماعی همبستگی جوانان، اشتغال افزایش و فقر کاهش موجب هاآموزش این رسیدن ثمر به که باشدمی کار بازار نیاز و افراد استعدادهای با

 . گرددمی پذیریرقابت و

 مفاهیم و تعاریف -4-4

 ملیع هایمهارت کسب و آنها به وابسته علوم ها،فناوری مطالعه عمومی، آموزش بر عالوه ایحرفه و فنی آموزش که است باور این بر یونسکو سازمان

 ،کندمی آماده کار و کسب و شغل احراز برای را افراد آموزش این. گیردمی بر در را اجتماعی و اقتصادی گوناگون هایبخش در مشاغل به مربوط دانش و

 . شوندمی زندگی کیفیت افزایش و مخارج کاهش موجب که کندمی ایجاد هاییمهارت یا دهدمی افزایش کار انجام در را شاغلین وریبهره همچنین

 فهم عملی، هایمهارت ها،نگرش کسب از است ها عبارتمهارتی؛ این آموزش و ایحرفه فنی، تربیت و آموزش جامع نظام قانون 2 ماده استناد به

 .عمومی تربیت و آموزش همراه به اجتماعی و اقتصادی گوناگون هایبخش مشاغل و حِرَف با مرتبط دانش و

 کسب جهت که است آموزشی: رسمی مهارتی و ایحرفه و فنی تربیت و آموزش شود؛می ارائه غیررسمی و رسمی صورت دو به هاآموزش این

 دانشگاه قبیل از عالی آموزش مؤسسات و پرورش و آموزش وزارت توسط باالتر و آموزشی نظام متوسطه دوره از شغلی و ایحرفه هایشایستگی

 هر آمیزموفقیت اتمام. شودمی منجر مربوط ایحرفه و تحصیلی مدرک اخذ به و ارائه اسالمی آزاد دانشگاه و کاربردیعلمی جامع دانشگاه ای،وحرفهفنی

 تاس آموزشی: غیررسمی مهارتی و ایحرفه و فنی تربیت و آموزش و است هاآموزش بعدی سطح به ورود مجوز کار دنیای واقعی تجارب همراه به سطح

 ازمانس توسط هاآموزش این. انجامدمی شغلی صالحیت و شایستگی گواهینامه اخذ به و ارائه مشخص ایبرنامه طبق رسمی آموزشی نظام از خارج در که

 عهتوس جهت نایافتهسازمان و فردی صورتبه هاآموزش این دیگر نوع. شودمی ارائه اقتصادی هایبنگاه و اجرائی هایدستگاه ای،وحرفهفنی آموزش

 .اشدبمی رسمی هایآموزش با سازیهمسطح و ارزشیابی قابل هاآموزش این نوع دو هر. پذیردمی صورت ایحرفه و شغلی هایصالحیت و هاشایستگی
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 4- ای و مهارتیآموزش و تربیت فنی، حرفه های اجرایی بخشوضعیت دستگاه 

. باشدآن می آموزشی هاینظام در تنوع و مجری هایدستگاه تعدد اجرائی، ساختار گستردگی مهارتی و ایحرفه و فنی آموزش بخش هایویژگی از

 هایدستگاه. دارند عهده بر را آموزش این اجرای مختلف، سطوح در غیردولتی، و دولتی آموزشی واحد هزار هاده از بیش حاضر حال در که نحوی به

 :است زیر شرح به غیررسمی و( عالی و متوسطه) رسمی تفکیک به غیردولتی و دولتی ایحرفه و فنی آموزش فصل در فعال دولتی

 در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و کشاورزی جهاد اسالمی، ارشاد و فرهنگ پرورش، و آموزش هایوزارت متوسطه رسمی آموزش حوزه در

 تتحقیقا علوم، نیرو، ،(رجایی شهید و فرهنگیان هایدانشگاه) پرورش و آموزش هایوزارت کاربردی، علمی جامع دانشگاه عالی رسمی آموزش حوزه

 نعتص کشاورزی، جهاد مانند اجرایی هایدستگاه سایر و اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، ،(ایحرفه و فنی دانشگاه) فناوری و

 .هستند فعال...  و معدن و

 ارشاد و فرهنگ کشاورزی، جهاد ،(خدمت ضمن آموزش مراکز) وپرورشآموزش تجارت، و معدن صنعت، وزارت ای،حرفه و فنی آموزش سازمان

 (.1 دولج) کنندمی فعالیت غیررسمی ایحرفه و فنی آموزش حوزه در کارکنان خدمتضمن آموزش مجری اجرایی های دستگاه سایر نیز و اسالمی، نیرو

 ایها و مراکز متولی آموزش فنی و حرفهدستگاه: 4 جدول

 مرکز آموزشی دستگاه اجرایی متولی وضعیت ردیف
 تحصیلی متوسطه رشته فنی حرفه ای و کار و دانشدوره  وزارت آموزش و پرورش متوسطه -رسمی 1

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عالی -رسمی 2

 ایدانشگاه فنی و حرفه
 دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 دانشگاه شهید رجایی
 کاربردی صنعت آب و برق -موسسه عالی علمی

 کاربردی جهاد کشاورزی -موسسه آموزش عالی علمی
 علمی کاربردی مهارتموسسه آموزش عالی 

 موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی

 غیر رسمی 3

 سازمان فنی و حرفه ای
 )وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی(

 مراکز آموزشی دولتی و آزاد

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت

 کاربردی جهاد کشاورزی -موسسه آموزش عالی علمی وزارت جهاد کشاورزی

 آموزش ضمن خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی

 

 هاشرح وظایف و مأموریت -4-4

 آموزی به قرار زیر می باشد:ای و مهارتوظایف کلی بخش آموزش فنی و حرفه

 ؛های مختلف اقتصادیتربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار در بخش -

 ؛اصالح هرم شغلی نیروی کار -

 ؛کار با تغییر و تحوالت فناوری و نیاز بازارکار همگام کردن سطح مهارت نیروی -

 ؛های مختلف اقتصادیبازسازی و بهسازی مستمر نیروی انسانی شاغل در بخش -

 ؛ایهای توسعهای و برنامه، ملی، منطقهارائه آموزش تقاضا محور متناسب با نیازهای بازارکار بخشی -

 ؛، شاغالن و بیکاران جویای کارعالقمندانفراهم آوردن شرایط کارآفرینی و خالقیت در  -

 ؛ارائه آموزش مهارتی به بیکاران به منظور هدایت آنان به مشاغل جدید -

 ؛های مادام العمرتوسعه آموزش -

 ؛های خاصتأمین نیازهای آموزش مهارتی گروه -
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 های جدید؛معرفی و توسعه مهارت -

 .هااز منابع و سرمایههای زندگی از طریق آموزش استفاده بهینه افزایش مهارت -

 : کرد بیان ذیل بصورت خالصه طور به توانمی را هاآموزش این همچنین نقش

 دانایی بر مبتنی توسعه بر آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش تاثیر -4 

 ییدانا. اندکرده تعریف «شودمی حاصل اطالعات گیرنده توسط اطالعات مصرف از که هامهارت و اطالعات از ایشده انباشته ذخیره» را دانایی

 اسب،من آموزش حاصل انسانی سرمایه و است «انسانی سرمایه» دانائی اصلی های مؤلفه از یکی. رودمی کار به و آیدمی وجود به فرد ذهن در

 مهارت سطح افزایش طریق از آموزی مهارت و ایحرفه و فنی هایآموزش رو این از. باشدمی روانی و جسمی سالمت و هامهارت از ای ذخیره

 .دارد دانائی بر مبتنی توسعه تحقق در مؤثری نقش کار نیروی

 پذیریرقابت و وریبهره بر آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش تاثیر -4

 : است قرارگرفته تحلیل مورد زیر هایزمینه در وریبهره ارتقای بر آموزش تأثیر

 ایرس تا سازدمی قادر را کار نیروی که هاییمهارت ،اندنموده کسب را ایویژه هایمهارت و انددیده آموزش که کسانی اقتصادی عملکرد 

 .یابدمی بهبود ،برد کار به کارآتری طور به را تولیدی هاینهاده

 آن از و پذیرفته زودتر را نوین فناوری دیده آموزش فرد واقع در. یابدمی افزایش فناوری تغییرات با دیده آموزش افراد سازگاری سرعت 

 .کندمی خود استفاده درآمد افزایش جهت

 دهدمی ارتقاء نوین تولیدی هایسازمان در را فرد اثربخش عملکرد ،آموزش . 

 ،کند عمل خوبی به شغلی هایموقعیت در کند می آماده را او و کندمی ایجاد فرد در را تولیدی رفتار با سازگار هنجارهای و هاارزش آموزش.  

 وجود به درست، و مناسب گیریتصمیم قدرت ،جدید هایمسئولیت و وظایف پذیرش ،معاش کسب هایتوانایی فرد، برای آموزش 

 . است وربهره شدت به فرد یک هایویژگی تماماً که آوردمی

 همچنین. انجامدمی کارگران دستمزد افزایش به کار، در جدیّت بر تأثیر و مهارت افزایش با آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش 

 با را افراد ،ایحرفه و فنی آموزش که میزانی به لذا و بخشدمی بهبود نیز را کاریگروه به متعلق هایانگیزه کارگران، میان بالقوه تعامل

 در و ربهت کیفیت با تولیدی هایکمیّت افزایش به دهد،می افزایش را کار در جدیّت و سازدمی آشنا شغلی انتظارات و نیازها و هامهارت

 .انجامدمی وریبهره بهبود نتیجه

 ارتقای طریق از جز که است نموده ناپذیر اجتناب را اقتصادی هایفعالیت پذیریرقابت آن، با پیوندیهم ضرورت و اقتصاد شدن جهانی 

 و کارآفرینی طریق از ایحرفه و فنی آموزش که است این بر انتظار. شودنمی حاصل کار نیروی مهارت سطح افزایش و وریبهره

 نابعم از بهتر استفاده و اقتصادی هایفعالیت حیطه در برابر شغلی هایفرصت ایجاد موجبات مدیریتی و شغلی هایمهارت تقویت

 .نماید کمک اقتصادی پذیریرقابت به نتیجه در و کرده فراهم را خدمات و هاکاال بهتر و بیشتر عرضه برای موجود

 ایمنطقه توازن ایجاد و سرزمین آمایش در آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش نقش -9

 به سرزمین شآمای مقوله ترتیب بدین. اندکرده تعبیر طبیعی و اجتماعی هایظرفیت از بهینه برداریبهره ترتیبات مهندسی را سرزمین آمایش

 :گیردمی شکل زیر اساسی مالحظه سه اساس بر ،فعالیت و فضا انسان، میان تعامل ایجاد معنای

 .باشدمی اجتماعی و اقتصادی اصلی عملکردهای و هاتخصص کنندهتعیین که تنگناها و موانع و هاقابلیت و هاظرفیت -

 .ستا توسعه در انسان عامل خصوصیات کننده بیان و باشدمی جامعه رفتاری و اعتقادی هایمشخصه بر ناظر که منطقه فرهنگی ساختار -

 .داردمی ملحوظ توسعه هایگیریجهت در را فضا خصوصیات و است سرزمین هایویژگی کننده بیان که ایمنطقه موقعیت -
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 با ،هامزیت این کردن رقابتی جهت مناسب راهبردهای و تدابیر اتخاذ و کشور نسبی هایمزیت از بهینه استفاده فوق، مالحظات گرفتن نظر در با

 ایمنطقه ینسب هایمزیت شناخت مستلزم امر این. شودمی محقق طبیعی امکانات و ذخایر ،جغرافیایی موقعیت ،انسانی منابع هایمزیت اولویت

 و امکانات جغرافیایی توزیع. باشدمی آن با متناسب متخصص انسانی نیروی تأمین و فیزیکی هایسرمایه  اقتصادی، هایفعالیت دهیجهت و

 اصلی عملکردهای دهی شکل در مؤثری نقش ،ایمنطقه استعدادهای و هامزیت حسب بر آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش هایفرصت

 .کرد خواهد ایفا کشور هایمزیت و هاقابلیت از کارآمد استفاده و اقتصادی

 زندگی کیفیت بهبود و سالمت بر آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش تاثیر -1

 در و میر و مرگ نرخ کاهش بر هابیماری با مقابله چگونگی به مربوط دانش سطح افزایش با اعم طور به آموزش که دارد وجود بسیاری شواهد

 .گذاردمی تأثیر زندگی بهبودکیفیت و سالمت ارتقای نتیجه

 باعث که هاییآموزش عنوان به ایحرفه و فنی آموزش و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، بخش دو در مهارتی و ایحرفه و فنی آموزش

 :است ارگذتأثیر زندگی کیفیت هایشاخص بهبود و سالمت بر زیر طریق از هاشود، این آموزشمی افراد شغلی و زندگی مهارت سطح افزایش

 . زیستمحیط و فردی سالمت ارتقای و حفظ چگونگی زمینه در جامعه افراد آگاهی افزایش و سازیتوانمند -

 . مناسب کیفیت با بهداشتی هایمراقبت به دستیابی منظور به شهروندی حقوق زمینه در عمومی هایآگاهی افزایش -

 . ایمنی اصول رعایت و کشاورزان و کارگران سالمت ای،حرفه بهداشت کیفیت افزایش برای اساسی اقدامات انجام -

 و درآمد کسب برای آموزیمهارت نوین هایشیوه ارائه و بسط طریق از جامعه مختلف اقشار سازی توانمند و کارآفرینی توسعه -

 .بهتر زندگی کردن فراهم

 در مهارتی و ایحرفه و فنی آموزش ارائه طریق از غذایی مواد ایمنی و سالمت ارتقای نیز و ایتغذیه سالمت و غذایی امنیت تحقق -

 .کشاورزی بخش

 اجتماعی عدالت و انسانی امنیت بر آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش تاثیر -4

 ایراهکاره از کارآفرینی، روحیه و فرهنگ ترویج و کارآفرینان از الگوسازی نیز و آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش به دسترسی برابری

 هایدوره وگسترش حمایت و خاص هایگروه برای هاآموزش این دسترسی بسط. رودمی شمار به جامعه افراد تعالی و رشد برای زمینه ایجاد

 عدالت و منیتا تحقق نتیجه در و عمومی اعتماد افزایش به ،هافرصت و منابع به دسترسی افزایش و آنان هایتوانمندی افزایش ضمن کارآفرینی،

 . انجامدمی اجتماعی

 فرهنگی توسعه بر آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش تاثیر -4

 تواندمی فرهنگی، هایارزش ارتقای بر عالوه کارآفرینی، و کار فرهنگ تعمیق و ترویج طریق از آموزی،مهارت و ایحرفه و فنی آموزش توسعه

 متناسب فرادا هایمهارت تقویت طریق از آموزشی، برابر هایفرصت توسعه. بیانجامد اجتماعی انسجام ایجاد و همبستگی حس تعمیق و تقویت به

 . دارد همراه به فرهنگی هایارزش اعتالی برای مناسب فضای و شرایط نیز فناوری تحوالت و جامعه نیازهای با

 جوانان بیکاری بر آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش تاثیر -7

 دارد،( است گساالنبزر بیکاری نرخ از بیشتر که جوانان بیکاری نرخ خصوص به) بیکاری نرخ بر مستقیم تاثیر که عواملی از یکی کلی طور به

 مراهه به را منفعت پر شغل به دستیابی آموزیمهارت همواره لذا. یابد اشتغال آن در خواهدمی فرد که است شغلی آموزش و فردی مهارت میزان

 وثرم بسیار جوانان بیکاری کاهش در دوگان است که آموزش آموزشی موفق نظامهای یکی از مدل دهندمی نشان کشورها سایر مطالعات دارد،

 به ترسیدس عدم و جدی خطرات با کم باصالحیت افراد هستند، الزم هایصالحیت و شایستگی نیازمند کار بازار به ورود برای جوانان. باشدمی

 .است باالتر باال، مهارت با افراد اشتغال میانگین المللیبین آمارهای اساس بر. شوندمی روبرو اشتغال
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 متفاوت عهتوس حال در عمدتاً کشورهای و( اتریش دانمارک و سوئیس، استرالیا، آلمان،) یافته توسعه کشورهای بین ایحرفه و فنی آموزش نظام

 رائها مدرسه محیط در نظری مبانی صرفاً و ارائه دانشجو و آموزدانش به واقعی کار محیط در آموزش از بخشی یافته توسعه کشورهای در. است

 محل در کارآمد آموزش. شودمی داده سوق آموزشی محیط به صرفاً آموزش شده طی زمان شود،می کم یافتگی توسعه میزان چقدر هر شود،می

 .شودیم جوانان شغلی بازدهی افزایش به منجر کار واقعی محیط در کارآموز کاری تجربه همچنین و کندمی فراهم را کار به مدرسه از انتقال کار،

 ای و مهارتیآموزش و تربیت فنی، حرفههای بخش معرفی دستگاه -4 -4-4

   کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان -الف

   کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان تاسیس قانونی مستندات و مبانی

 رد آموزشی نهاد سه ادغام از انقالب شورای نظر اساس بر که اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت به وابسته کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان

 .  است شده شناخته ای حرفه و فنی مدت کوتاه ایوحرفهفنی های آموزش متولی موضوعه قانون 22 از بیش اساس بر و گردیده تشکیل 1331 سال

 ابالغی کلی هایسیاست ساله توسعه، پنج های برنامه ساله، 22 انداز چشم سند ویژه به باالدستی اسناد اساس بر ای حرفه و فنی آموزش سازمان

 تغالاش مسیر که ای؛حرفه و فنی های آموزش ارائه به اقدام، قانونی ماده دهها و فناوری و مهارت راهبردی سند باالدستی، نهاد کاری منشور مرتبط،

 و مربی تربیت مرکز یک و کشور سطح در کل اداره 31 دارای ،مرکزی ستاد بر عالوه سازمان این منظور همین به. نماید می ؛شود می محسوب

 سیار، شهری، ثابت، قبیل از متفاوت هدف های گروه در...  و خدمات کشاورزی، صنعت، از اعم مختلف های زمینه در ای حرفه و فنی های پژوهش

  پذیر، یباقشارآس وسایر رسمی غیر های سکونتگاه وظیفه، کارکنان روستائیان، آموزش خانگی، مشاغل آموختگان، دانش کارورزی صنوف، و صنایع

 ارغف ودانش، کار شاخه آموزان دانش عالی، آموزش موسسات و ها دانشگاه دانشجویان ، اقتصادی های بنگاه شاغلین کار، ومتقاضیان کارجویان

 و کارجویان عمده حوزه دو در شهرها، وحاشیه فرسوده های بافت ساکنین ومعلولین، زندانیان مسلح، نیروهای وظیفه کارکنان دانشگاهی، التحصیالن

 گزارشات که دنمای می فعالیت شاغلین توانایی و کارایی افزایش یا و کار و کسب و حرفه شغل، احراز برای انسانی نیروی سازی آماده هدف با شاغلین

 .است مختلف هایحوزه در مذکور هایآموزش ژرف تاثیر مبین تحلیلی آمارهای و

   کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان هاماموریت و وظایف اهداف،

 ماموریت

 و مهارت سنجش و ایحرفه و فنی هایآموزش اجرای و سیاستگذاری متولی که است دولتی نهاد یک کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان

 تعاونی ،دولتی های نهاد مشارکت با سازمان این.است کشاورزی و خدمات صنعت، اقتصادی های بخش در کارجویان و شاغلین ایحرفه هایشایستگی

 .نماید می اقدام ای حرفه و فنی مربیان وتربیت کار نیروی تامین به  خصوصی و

 وظایف

 .کشور اقتصادی های برنامه و کار بازار نیاز با متناسب مهارتی آموزشی های برنامه تدوین و مطالعه -1

 .مسئول نهادهای و ذیصالح مراجع طریق از مهارت و تخصص نظر از کار نیروی به ملی اقتصاد نیازهای دریافت -2

 فنی آموزش های برنامه ارزیابی و نظارت اجرا، سازی استاندارد ،(آموزشی های استاندارد) درسی محتوای تنظیم ریزی، برنامه ، سازماندهی -3

 . وخصوصی دولتی اجرایی های روش و ها بخش تمامی در انسانی نیروی شغلی صالحیتهای و مهارت سنجش و ای وحرفه

 مجلس 11/3/67 مصوب) کار به اشتغال برای ای وحرفه فنی آموزشهای فراگیری الزام قانون استقرار و ریزی برنامه منظور به سازی بستر -4

 (. نگهبان شورای 21/3/67 – اسالمی شورای

 با یا حرفه و فنی آموزش تجربیات و مهارت دانش، مبادله منظور به مهارت المللی بین مسابقات در شرکت و مهارت ملی مسابقات برگزاری -3

 .غیردولتی و دولتی بخش هایقابلیت از استفاده



 کل کشور 4991های اجرایی بودجه سال مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاه   191

 

 صنفی فرادا فنی صالحیت تعیین و شایستگی و مهارت استانداردهای تهیه ها،آزمون ها، آموزش کلیه بر نظارت و ریزی برنامه گذاری، سیاست -7

 مرکب ایکمیته تشکیل با( صنفی های اتحادیه هایکمیسیون تشکیل صنفی نظام قانون 32 ماده ط بند 2 تبصره اجرایی نامه آیین استناد به)

 . ها اتحادیه و کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان نمایندگان از

  .جانبه چند یا دو همکاریهای و تکنولوژی انتقال تجربه، تبادل منظور به المللی بین و ای منطقه های سازمان با همکاری و عضویت -6

 داخلی وقیحق و حقیقی افراد برای خصوصی و تعاونی عمومی، غیردولتی، دولتی، بخشهای ایسرمایه و فنی امکانات و ها ظرفیت از گیری بهره -8

 . کشور در ای حرفه و فنی آموزشهای توسعه هدف با...(  و خیرین) خارجی و

 ریقط از آنها از حمایت جهت در الزم تسهیالت ارائه و دولتی غیر بخش فعال مشارکت با ای حرفه و فنی آموزش مراکز کیفی و کمی توسعه -1

 ...(. و اجاره فروش، واگذاری،)مراکز این سپاری برون و نوسازی ، بازسازی تجهیز، توسعه، تکمیل، تامین، طرحهای تهیه

 . آنها فعالیت بر نظارت و کشور از خاج و داخل در  آزاد ای وحرفه فنی آموزشگاههای تاسیس مجوز صدور-12

 . وکارفرمایی کارگری های تشکل و اقتصادی بنگاههای با تعامل-11

 آموزش برگزاری تولیدی، واحدهای کارگاهی بین یا و جوار کارآموزی مراکز ایجاد زمینه در صنایع مدیران با مشارکت و هماهنگی همکاری،-12

 یالملل بین مسابقات در شرکت و مهارت ملی مسابقات برگزاری در همکاری جلب مشارکتی، صورت به محور سفارش ای وحرفه فنی های

 . مهارت

 . کار بازار نیاز بر مبتنی تولیدی و اقتصادی مختلف های بخش شایستگی و شغل آموزش استانداردهای بازنگری و تدوین-13

 . ای حرفه صالحیت گواهینامه صدور و کار نیروی ای حرفه مهارت سنجش آزمونهای برگزاری-14

 استفاده اب خصوصی بخش مربیان توانمندسازی و بکارگیری ضوابط تعیین و خصوصی و  دولتی های بخش مربیان بازآموزی و آموزش تامین،-13

 . غیردولتی و دولتی بخش توان و ها ظرفیت از

 . دولتی غیر و دولتی ای وحرفه فنی آموزش مربیان وری بهره و بندی رتبه نظام استقرار و طراحی-17

 ای هحرف و فنی آموزشهای کیفیت ارتقاء منظور به خارجی و داخلی پژوهشی و آموزشی فنی، علمی، مرکز و موسسات با مشارکت و همکاری-16

 . سازمان ملی

  .دولتی غیر و دولتی از اعم رسمی غیر ای حرفه و فنی آموزشهای امر با مرتبط پیشنهادهای و شکایات به رسیدگی و نظارت بازرسی،-18

 . مهارتی بخشهای در آموزشی وسایل و منابع تدوین و تهیه-11

 حاصله نتایج کاربست و خدمات کیفیت مستمر بهبود و ارتقاء برای غیردولتی و دولتی ای حرفه و فنی آموزش مراکز بندی رتبه و سنجی اعتبار -22

 .منابع توزیع و ریزی دربرنامه

 اسالمی جمهوری کار قانون 181 ،126 مواد) کارگران فنی دانش باالبردن و کار جویندگان برای آموزشی مناسب های روش و امکانات تامین-21

 (.ایران

 مشمول دستگاههای با آموزشی های همکاری راستای در دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم الحاق قانون 16 ماده تحقق برای ریزی برنامه-22

 . مذکور قانون

 کیلتش و ایحرفه و فنی آموزش متقاضیان به کار جویای آموختگان مهارت اشتغال رهگیری و شغلی و آموزشی هدایت و مشاوره خدمات ارائه-23

 .آموختگان مهارت اطالعاتی بانک

 . سازمان راهنمایی و رسانی اطالع ملی شبکه ایجاد و کشور عمومی فرهنگ در ای حرفه و فنی آموزش جایگاه ارتقاء و سازی فرهنگ-24

 طبیقت برای تالش و کارکشور بازار مهارت نیازهای و المللی بین و ملی سطح در مهارتها و ها فناوری و مشاغل تغییرات شناسایی و مطالعه-23

 . هشد یاد تغییرات با آموزی مهارت های برنامه و سیاستها
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 دانشگاه جامع علمی کاربردی   -ب

 .است فناوری هایگسترش آموزش نامه، اساس 1 ماده وفق آن هدف و گرفت شکل تکنولوژی جامع دانشگاه نام با کاربردی علمی جامع دانشگاه

 جدی وجهت مورد اصلی مبنای یک عنوانبه دانشگاه های کالنریزیبرنامه و هاگذاریسیاست در بایستمی آن تحوالت و فناوری موضوع مبنا، این بر

 از سطح، ی ترینابتدای در آن آموختهدانش که است محور فناور دانشگاهی تحوالت تکنولوژیک، و فناوری مبانی به توجه با دانشگاه بنابراین. گیرد قرار

 جدیدی فناوری یا و بهبود را موجود هایفناوری تواندمی سطح، ترینپیشرفته در و بوده برخوردار مربوط فناوری کارگیری در به الزم هایمهارت و علم

 .کند خلق

، هابه هنگام کردن آموزش ،پاسخگویی به نیازهای تخصصی ،هاکاربردی بودن آموزشتوان به های دانشگاه جامع علمی کاربردی میاز ویژگی

 اشاره کرد. اتکا به منابع موجود در کشورو  هاانی آموزشخودگرد

 های دانشگاه جامع علمی کاربردیاهداف، وظایف و ماموریت

ربیت برای ت های اجرایی دولتی و غیردولتی راها و دستگاههدف دانشگاه جامع علمی کاربردی، فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمان   

از  فارغ التحصیالن هریکهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد، به نحوی که مورد نیاز بخش نیروی انسانی متخصص و

 موسسات وابسته به این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول می شود دانش و مهارت الزم را کسب کنند.

 دانشگاه جامع علمی کاربردی ماموریت و وظایف

وظایف مورد بازنگری واصالح گردیده است. طبق آخرین اساسنامه  13/12/1363و  18/6/1361، 13/8/1362دانشگاه در مقاطع زمانی  اساسنامه   

 ت:آن به شرح زیر اس به وابسته ادارات، مؤسسات و کاربردیدانشگاه جامع در زمینه، آموزشهای علمی

  کیفیت اداراه و حدود فعالیت مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه تأمین تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاستهای کلی تأسیس و توسعه ،

  کاربردیمنابع مورد نیاز به شورای عالی علمی

 کاربردی های علمیهایی که باید به تصویب شورای عالی آموزشو برنامه هاهای الزم به منظور تهیه ،طرح یرسانجام مطالعات و بر 

 . برسد

  استانداردهای آموزشیتهیه ضوابط و  

 های تأمین و طرح های درسی تهیه،برنامه تنظیم و تهیه برای ریزیبرنامه عالی شورای کاربردیهمکاری با گروه آموزشهای علمی

  .های اجراییاستحکام اعضای هیأت علمی تخصصی مؤسسات وابسته با همکاری دستگاه

  به انایش ارتقای شرایط و کاربردیدر هیأت علمی مؤسسات آموزش علمیبررسی و پیگیری ضوابط احراز صالحیت برای عضویت 

 های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد. وزارتخانه

 های اینگونه آموزشهای عالی به ها و دورهبررسی شرایط و امکانات الزم برای مؤسسات و پیشنهاد تأسیس مؤسسات جدید در رشته

 های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد. خانهوزارت

 های الزم جهت ارتقای ستورالعملد ها وها و صدور ابالغیهربط و ارزشیابی فعالیتنظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش عالی ذی

 ها. سطح این آموزش

 متناسب تخصیص و کاربردیبرای حمایت از آموزش عالی علمیهای مختلف دولتی و غیردولتی های دولت و بخشجلب کمک 

 . حاصله عوائد و اعتبارات

 کاربردیهای عالی علمی انجام تحقیقات مربوط به آموزش  
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های علمی کاربردی ارائه کرده است ( از آموزش16/11/1364 مورخ 371)مصوب جلسه  به استناد تعریفی که شورای عالی انقالب فرهنگی 

وری، بهنگام کردن و ارتقای معلومات ها، افزایش بهرهانتقال دانش کار، ایجاد مهارتهایی است که با هدف ارتقاء و آموزش» ای عالی کاربردیهآموزش

افراد  یانجام می شود تا توانائ و تجارب شاغالن، رشد استعدادهای بارز و به فعالیت در آوردن استعدادهای نهفته برای تصدی مشاغل و حرف گوناگون

باشد. به عبارتی، ، ماموریت اصلی دانشگاه جامع حول همین رسالت می«شود به سطح مطلوب برساند آنان محول می که به را برای انجام دادن کاری

 متقاضیان و شاغالن های ومهارت فنی دانش ارتقاء متولی کاربردی، علمی عالی آموزشهای اصلی مرجعیت عنوان به کاربردی علمی جامع دانشگاه

 و ملی سطح در که است کشور هایظرفیت و منابع تمام از استفاده با رقابتی فضای در روزآمد، هایفناوری بر مبتنی وظایف، بهینه انجام برای شغلی

 .می نماید فعالیت المللیبین

 شهید رجایی تربیت دبیر دانشگاه  -پ

 تکنولوژی انستیتوهای ادغام با 1331 سال توان گفت این است که درآنچه که به عنوان پیشینه و معرفی دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی می  

 معلم و کاردانی هایدوره بر عالوه و داد نام تغییر اسالمی انقالب فنی عالی آموزش مرکز به سپس. گردید تاسیس اسالمی انقالب مجتمع تهران و

 و فرهنگ وزارت) عالی آموزش گسترش دفتر مجوز با 1362 سال در. نمود دریافت نیز را فنی دبیر ناپیوسته کارشناسی های دوره اجرای مجوز فنی،

. شد ذیرفتهپ دانشجو کارشناسی رشته دو در سراسری آزمون طریق از و تاسیس مرکز این در ایحرفه و فنی دبیر تربیت دانشکده( وقت عالی آموزش

 و فرهنگ وزارت مجوز با و ادغام ایحرفه و فنی دبیر تربیت دانشکده و عالی آموزش مرکز 1367 سال در موجود، های توانایی و امکانات به توجه با

 .گردید مزین «رجایی» بزرگوار شهید نام به تبدیل شد و دانشگاه به فرهنگی انقالب عالی شورای تایید و عالی آموزش

 رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاهمبانی و مستندات قانونی تأسیس 

 آموزش انهوزارتخ به های آن را مشخص و تعیین کرده و از نظر وابستگی دستگاهی،گیریبه عنوان باالترین سند که جهت دانشگاه، اساسنامه   

 باشد.وابسته می پرورش و

 رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه هااهداف، وظایف و مأموریت

 مشخص شده، به شرح زیر است: (1 )ماده و براساس که در قالب اساسنامه دانشگاه ترین اهدافمهم   

 به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعهکمک  -1

 ارتقای سطح آموزش و پژوهش در وزارت آموزش و پرورش -2

 رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه هاوظایف و مأموریت

 دانشگاه و براساس اساسنامه آن تعیین شده،  به شرح زیر است: های دانشگاه که در قالب وظایفاهم مأموریت   

 ابعت آموزشی مراکز و هاواحد در تدریس منظوربه متخصص و متعهد دبیران از بخشی تربیت آن وظایف دانشگاه، اساسنامه( 2) ماده براساس -1

 .باشدمی پرورش و آموزش وزارت

 .است بوده مربوط مقررات و ضوابط رعایت با مدت کوتاه تخصصی هایدوره برگزاری -2

 .باشدمی دبیر تربیت با مرتبط هایدانشگاه سایر با همکاری -3

 ای دانشگاه فنی و حرفه -ت

وظیفه اصلی آن آموزش و تربیت نیروی های مهارتی در هر کشوری ساختاری است یکپارچه و هدفمند که ای یا آموزشوحرفههای فنیآموزش   

های الزم به شاغلین برای حفظ و وتوسعه اشتغال موجود و انطباق توانمندی های افراد با کار ماهر برای ورود به بازار کار و همچنین آموزش مهارت

بوده که از  ایوحرفههای دانشگاه فنیا و آموزشگاههها توسط دانشکدهنیازهای جدید بازار کار و تغییرات تکنولوژی می باشد که بخشی از این آموزش
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ها است که حلقه ای که مهمترین وظیفه آن تربیت تکنسینوحرفهشود. دانشگاه فنیانجام می ،کنندهای فارغ التحصیالن هنرستان انتخاب میورودی

 باشد. ای میحرفهوهای مهندسین برای کارگران صنایع در دانشگاه فنیها و طرحواسط یا مترجم ایده

های دانشجویان و شکوفایی استعدادهای ای، ایجاد و ارتقای دانش، نگرش و مهارتهای فنی و حرفهبه منظور طراحی، اجرا و توسعه آموزش   

جوز ی و حرفه ای بر اساس منهفته در آنان، توانمند نمودن دانشجویان برای کاربرد علوم و فنون و ایجاد زمینه های اشتغال در بازار کار ،دانشگاه فن

تحقیقات و فناوری و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت  ،رای گسترش آموزش عالی وزارت علومشو 12/3/1312مورخ  43388/22شماره 

 علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس گردید.

ای تاسیس و با تحت پوشش می، دانشگاه فنی و حرفهمجلس شورای اسال  13/12/81قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب  23براساس بند    

ای کشور از وزارت آموزش و پرورش منتزع و با کلیه اهداف، ماموریت ها و تعهدات به وزارت  علوم های فنی و حرفهقراردادن دانشکده ها و آموزشکده

شورای گسترش آموزش عالی ، با تشکیل  43388/22اره و به موجب مجوز شم 31/2/1312،تحقیقات و فناوری انتقال یافت . همچنین در تاریخ 

 دانشگاه فنی و حرفه ای موافقت قطعی به عمل آمد.

 ایحرفه و فنی دانشگاه اهداف

 توسعه آموزش های عالی فنی و حرفه ای.  -1

 ای.حرفهای از طریق توسعه دانش، مهارت و نگرش در سطوح تربیت کاردان و کارشناس فنی و گسترش شایستگی حرفه -2

 اصالح هرم تحصیلی و شغلی نیروی کار کشور و ارتقاء و توانمند سازی سرمایه های انسانی. -3

 کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی. -4

 ای.تربیت نیروی انسانی مناسب با فرصت های جدید شغلی فنی و حرفه -3

 ای کشور .فنی و حرفه ای در نظام آموزش فنی و حرفهارتقای جایگاه آموزش های رسمی  -7

 ایحرفه و فنی دانشگاه وظایف 

 همکاری و بهره گیری از تجارب و تخصص مراکز آموزشی و پژوهشی -1

 همکاری با شورای عالی برنامه ریزی برای تهیه و تنظیم برنامه های درسی -2

 ه ایتهیه ضوابط و استانداردهای آموزش های فنی و حرف -3

 انجام پژوهش های مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای -4

 تامین و استخدام اعضای هیات علمی و متخصص -3

 تنظارت بر جریان کار واحد های آموزشی و پژوهشی تابعه و ارزشیابی فعالیت ها به منظور ارتقاء سطح آنها و تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاس -7

 کده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ایهای کلی تاسیس و توسعه دانش

 ایحرفه و فنی دانشگاه ماموریت

مهارتی و فناوری فراگیر و عام در سطوح شغلی مورد نیاز برای تربیت  -های تخصصیای متولی آموزشمطابق اساسنامه، دانشگاه فنی و حرفه   

ای و مهارتی سوق خواهد داد. عمده های عالی فنی و حرفهسوی آموزشباشد و نسل جوان کشور را به نیروی انسانی متعهد، ماهر و متخصص می

هایی است که نقش زیربنایی برای صنعت، خدمات، کشاورزی کشور خواهد داشت که اساسنامه دانشگاه مأموریت این دانشگاه معطوف به اجرای دوره

 به شرح زیر است:

 ح هرم شغلیافزایش قابلیت های مهارتی نیروی انسانی کشور و اصال -1

 ایجاد زمینه های اشتغال مولد و باال بردن نرخ بهره وری نیروی انسانی  -2
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 پاسخگویی به نیازهای صنایع در حوزه های مهارتی و تکنولوژیکی در سطح آموزش عالی -3

 گسترش آموزش های کارآفرینی به منظور افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاری -4

ای ای حرفههدر عرصه نیروی انسانی از طریق ایجاد ارتباط نزدیک بین محیط آموزش و صنعت برای ایجاد قابلیتدرک نیازهای بخش صنعت  -3

 التحصیالنیابی برای اشتغال فارغو مکان

 :از عبارتند دانشگاه هایبرنامه و هافعالیت اهم

 در حضور نیز و آزمایشگاه و کارگاه 1222 از بیش از استفاده با مستقل مراکز در پسر و دختر دانشجویان مهارتی عملی و علمی آموزش -1

 .تولیدی و خدماتی و صنعتی مراکز و کارخانجات

 .هادستگاه سایر و علوم وزارت ساالنه پژوهشی های نمایشگاه در محصوالت و نتایج ارایه و فعال حضور و کاربردی های پژوهش انجام -2

 .دانشجویان و اساتید صنعتی تولیدات و خالقیت نوآوری، از حمایت -3

 (.سوم نسل) کارآفرین و محور شغل دانشگاه یک از الگویی ارایه -4

 .ایحرفه و فنی هایآموزش ارایه در بازار و وکار کسب ، فناوری حوزه تحوالت قراردادن نظر مد -3

 .آموزشی و درسی های برنامه در الزم اصالحات و تغییرات انجام -7

 .مالی جوییصرفه و کارایی بیشترین با ورزشی هایسالن و ها خوابگاه و کارگاهها آموزشی، های ساختمان ساز و ساخت -6

 .کار بازار و جامعه نیاز مورد و جدید هایرشته اندازیراه خصوص در مطالعه -8

 موسسه عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق  -ث

ای ههای منابع انسانی، توسعه پژوهش و فناوری و افزایش آگاهیدار ارتقاء دانش و مهارتعهدهموسسه عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق 

های آموزشی درحوزه آب و برق عمومی و ارتقا خالقیت و نوآوری در راستای تامین نیازهای صنعت آب و برق است و به عنوان تنها مجری فعالیت

 3مرکز آموزشی شامل  31مترمربع زیربنا در 121122هکتار مساحت و122این موسسه با برخورداری از ای به عهده داشته باشد.تواند نقش برجستهمی

اند های آموزشی و صنعتی کشور واقع شدهدفتر آموزشی استانی، که هر یک در یکی از قطب 32واحد آموزشی مستقل و  4مجتمع بزرگ عالی آموزشی، 

 بخش آب و برق کشور را برعهده دارد.وظیفه تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص 

 کندهای بلندمدت ارائه میمدت و آموزشهای کوتاهقالب آموزش 2موسسه عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق در    

 برق و آب صنعت کاربردی علمی عالی موسسهاهداف، ماموریت و وظایف  

موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی کاربردی برای پاسخگویی به نیاز های وزارت نیرو     

 کند:تعریف شده است. موسسه در این راستا در سه حوزه اصلی فعالیت می

 تقای کارکنان صنعت آب و برق: های آموزشی کوتاه مدت در جهت رشد وارریزی و اجرای دورهبرنامه -1

های مورد نیاز شاغالن بخش دولتی و غیردولتی صنعت آب مأموریت اصلی موسسه، تدوین و انتقال دانش کاربردی و فناوری روز و ارتقای مهارت

این آموزش ها عموماً  ار دارد.بر این اساس، نیازسنجی، طراحی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت، در صدر فعالیت های مؤسسه قر و برق است.

 شود. برگزار می« بهبود مدیریت»و « شغلی اختصاصی»، «عمومی»، «توجیهی بدو استخدام»در قالب نظام جامع آموزش کارکنان دولت و چهار بخش 

 کاربردی: اجرای دوره های بلندمدت کاردانی و کارشناسی علمی -2

کاربردی  -ع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری دانشگاه جامع علمیهای نیمسالی )ترمی( درسه مقطدانشجویان دوره

  شود.آموختگان، مدرک رسمی وزارت علوم اعطا میشوند و به دانشپذیرفته می

 اجرای پژوهش های کاربردی: -3
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های تابعه وزارت نیرو، ارائه مشاوره فنی به ی شرکتهای پژوهشموسسه در چارچوب سند توسعه پژوهش وزارت  نیرو در خصوص اجرای پروژه

 کند. تاکنونالمللی فعالیت میهای ملی و بینکاربردی  و برگزاری کنفرانس ها و کارگاه -صنعت آب وبرق، انتشار کتاب و بسته های آموزشی علمی

 ق در دست تدوین و انتشار است.آب و بر پژوهشی فناوری صنعت -عنوان کتاب منتشر شده و یک مجله علمی 72بالغ بر 

 برق و آب صنعت کاربردی علمی عالی موسسهاهداف 

 تر دربازار خدمات آموزشی داخلی و خارجیتنوع بخشی به منابع مالی داخلی وخارجی وحضور فعال -

 تجاری سازی وماموریت گرا کردن پژوهش -

 حضور فعال درقراردادهای بین المللی صنعت آب وبرق -

 همکاری های مشترک با سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی وآموزشیتوسعه  -

 توسعه های تخصصی وهمگانی برای استفاده بهینه از انرژی و اصالح الگوی مصرف -

 کشاورزی  جهاد کاربردی و مهارتی ،علمی عالی موسسه آموزش  -ج

امه نهای خود و در اجرای آیینکارآمد، توانمند و متخصص در زمینه ماموریتبه منظور رفع نیاز تخصصی وزارت جهاد کشاورزی به نیروهای     

(، موسسه 4/4/1374های دولتی مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی )تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمان

شورای گسترش آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی،  24/1/1382کاربردی جهاد کشاورزی که بر اساس مصوبه مورخ  -آموزش عالی علمی

 18/6/1361( و اساسنامه دانشگاه علمی کاربردی مصوب 18/3/1383قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )مصوب 

 اداره می شود.شورای گسترش آموزش عالی تاسیس شده است، طبق مفاد این اساسنامه، قوانین و مقررات مربوط 

 کشاورزی جهاد مهارتی و کاربردی علمی عالی آموزش موسسه اهداف

  :باشدذیل می های تنظیم شده برای آموزش مهارت و فناوری کشاورزی  اهداف کالن به شرحانداز و ماموریتبا توجه به چشم    

ن کار و متقاضیادهندگان خدمات برداران( و ارائهبهره، )کارکنانهای فنی  و تخصصی شاغالن های آموزشی و ارتقای توانمندیتوسعه فرصت -1

  در  بخش کشاورزی

  ارتقاء و انتقال دانش کار و فناوری و هماهنگی بین مهارت و دانش کار در فرا گیران -2

  نظام آموزش مهارت و فناوری نامهکمک به تحقق اهداف مندرج در نقشه جامع علمی بخش کشاورزی با تاکید بر نقشه جامع علمی کشور و آیین -3

 کشاورزی ای بخشکمک به بهبود هرم نیروی انسانی دولتی و غیردولتی بخش کشاورزی در راستای رفع نیازهای توسعه -4

  ریزی و آموزش کشورهای مهارت و فناوری بخش کشاورزی در نظام برنامهارتقاء جایگاه آموزش -3

 ل تولید کشاورزی با تأکید بر آموزش های مهارت و فناوری بخش کشاورزیارتقاء بهره وری منابع و عوام -7

  ای وکار آفرینی در  فراگیران آموزش های مهارت و فناوری کشاورزیتوسعه  فرهنگ کار، اخالق حرفه -6

 کشاورزی جهاد مهارتی و کاربردی علمی عالی آموزش موسسه ماموریت

 توانمندسازی و توسعه منابع انسانی با ارتقای دانش فنی، بینش و مهارت کارکنان و فعاالن بخش دولتی و غیر دولتی  -1

  وری و تقویت دانش بومی در بخشظرفیت سازی برای شکوفایی خالقیت و نوآوری، رشد کارآفرینی، افزایش مستمر و فزاینده بهره -2

 های مهارتی و علمی کاربردی  بخش کشاورزی و منابع طبیعیمستمر آموزشریزی برای نیاز سنجی برنامه -3

 های مهارت و فناوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعیراهبری نظارت مستمر و حمایت از توسعه آموزش -4

 کشاورزی جهاد مهارتی و کاربردی علمی عالی آموزش وظایف موسسه

 شرح زیر است: باشد بهات وزارت برای پاسخگویی به نیازهای بخش کشاورزی میو مقرردر چارچوب ضوابط موسسه که  وظایف
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 کشاورزی در سطوح ملی و استانی و آموزشی و انتقال یافته های قابل ترویج بخش های ترویجی برنامه برنظارت و ریزیسیاستگذاری، برنامهـ  1

 سیاست گذاری و برنامه ریزی برای گسترش و جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی  -2

 ـ سازماندهی، ساماندهی، حمایت، پشتیبانی، تجهیز و توانمندسازی شبکه عاملین دولتی و غیر دولتی ترویج و مراکزآموزش دولتی3

جی های مهارتی و فعالیت های ترویی، سازماندهی و هدایت آموزشـ نیاز سنجی مستمر آموزشی و ترویجی مبتنی بر آمایش سرزمین، برنامه ریز4

 های وزارتها، برنامه ها و خط مشیدر راستای سیاست

 های مهارتی و فعالیت های ترویجی در سطوح مختلف متناسب با نیاز بخش های آموزش کارکنان و آموزشریزی، پذیرش و اجرای دورهـ برنامه3

 های کاربردی و فناوری متناسب با اهداف ب برای انجام مطالعات آموزشی و ترویجی و پژوهشـ ایجاد زمینه های مناس7

 ـ فراهم نمودن بستر الزم برای ارتقاء توانمندی های مهارتی فراگیران وتوسعه اجتماعی و فرهنگی کشاورزی6

حققان، مروجان، کشاورزان و بخش دولتی و غیر دولتی ـ توسعه مدیریت دانش و اطالعات کشاورزی با نقش آفرینی کلیه ذی نفعان اعم از م8

 های تولیدیفعال در عرصه

 های کاربردی نوینهای مناسب ترویجی و یافتهـ ترویج دانش و فنون کشاورزی از طریق رهیافت1

 های رسمی و غیر رسمی زنان روستایی کارآفرینـ توانمندسازی زنان روستایی و عشایری و تقویت شبکه12

 پهنه بندی عرصه های تحت پوشش مراکز جهاد کشاورزی دهستان ریزیبرنامهو  یاستگذاریس ـ11

موسسه می تواند جهت نظارت بر برنامه های ترویجی و آموزش های مهارتی تخصصی در بخش مربوط با تصویب هیات امنای موسسه نسبت 

به صورت ستادی در معاونت ها و سازمان « های مهارتیترویجی و آموزش دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت راهبردی فعالیت های» به ایجاد 

موظف  رتهای وابسته به وزارت اقدام نماید. حدود وظایف، اختیارات و ساختار دفاتر مزبور بر اساس مصوبه هیات امنای موسسه تعیین خواهد شد. وزا

 است تمهیدات الزم برای استقرار دفاتر مذکور را فراهم نماید.

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت  -چ

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور رفع نیازهای تخصصی به نیروهای 

های دولتی مصوب اننامه تاسیس موسسات عالی وابسته به سازمکارآمد، توانمند و متخصص در زمینه ماموریتهای خود و در اجرای آیین

 تشکیل گردید. 4/4/1374بیست و هفتمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 

 کاربردی مهارت علمی عالی آموزش موسسه مبانی و مستندات قانونی تاسیس

 1/8/12مورخ  144272/22براساس مجوز شماره  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیات  1/8/12های مهارت و فناوری مصوب نامهشورای گسترش آموزش عالی برای نیل به اهداف مندرج در نقشه جامع علمی کشور و آیین

 وزیران تاسیس گردید.

 کاربردی مهارت علمی عالی آموزش ی موسسههااهداف، وظایف و ماموریت

 ارتقاء و انتقال دانش کار -1

 جاد مهارتهای شغلی به منظور افزایش بهره وریای -2

 شناسایی وارتقاء معلومات و تجارب شاغلین حرفه ها و مشاغل گوناکون -3

 ایجاد هماهنگی بین مهارت ودانش کار -4

 فراهم نمودن امکانات ضروری برای تحقق اهداف موسسه -3
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ها تکاربردی در راستای سیاس، سازماندهی و هدایت آموزشهای علمیریزینیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمین، برنامه -7

 های وزارت مربوطهمشیو خط

پذیرش دانشجو دردوره های علمی کاربردی مصوب دانشگاه جامع علمی کاربردی برای مراکز آموزش علمی کاربردی بخش مربوط پس اخذ  -6

 مجوز الزم ازشورای گسترش آموزش عالی

کاربردی پس از مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی و شورای گسترش آموزش  -های نیمسالی، پودمانی و کوتاه مدت علمیدورهاجرای  -8

 عالی

 های مربوطهای مناسب برای انجام پژوهشهای کاربردی و فناوری در دورهایجاد زمینه -1

 فرهنگی و اجتماعی فراهم نمودن بسترهای الزم برای انجام فعالیتهای دانشجویی، -12

کاربردی وابسته  علمی موسسات آموزش عالی  ،اداری شورای عالی 95/454/ 95719 شماره شایان ذکر است بر اساس مصوبه* 

 علمی کاربردی نمی باشند.های ارائه آموزشمجاز به   97-91های اجرایی از سال تحصیلی به دستگاه

 اندازای چشمهای بودجهاهداف و سیاست -4-4

 تصادی،اق لحاظ از غربی جنوب آسیای منطقه سطح در کشور ترینمطرح و اولین عنوان به ایران جایگاه اسالمی، جمهوری مدتبلند انداز چشم در

 و امکانات همه بسیج با که ایگونه به زااشتغال و پایدار و شتابان اقتصادی رشد ها،سیاست این اقتصادی بخش در. است شده ترسیم فناوری و علمی

 متغیرهای برای ریزیبرنامه در گوناگونی آثار گذاری،هدف این. است شده آورده شود، محقق برنامه طول در درصد 8 رشد متوسط کشور، هایظرفیت

 برای هاناوریف قایارت و انسانی سرمایه تامین همچنین رشد، تحقق برای مالی منابع تحقق هایشیوه و گذاریسرمایه مثل رشد، در گذار اثر اقتصادی

 کیفیت فزایشا و انسانی سرمایه تامین. دارد کار نیروی وریبهره ویژه به منابع، وریبهره ارتقای مقوله به ویژه توجه باالخره و رشد اهداف به دستیابی

 .رددگمی تامین نیازها با مرتبط و کارآمد ایحرفه و فنی آموزش ویژه به کیفی، و مناسب آموزش مسیر از نیز متخصص و ماهر انسانی نیروی

 ریزیبرنامه اب عشایری و روستایی مناطق به مهاجرت تشویق و جمعیت تثبیت برای کشور روستایی توسعه جهت اجرایی اقدامات و هابرنامه اتخاذ

 اقتصادی دیدج هایفرصت ایجاد اجتماعی، منزلت و شان ارتقای و منابع توزیع در واقعی سهم تعیین محلی، و ایمنطقه ملی، سطح در بهینه مدیریت و

 بیستم تسیاس در روستایی اماکن و هاساخت زیر و تاسیسات سازیمقاوم و بومی دارمزیت زاییاشتغال و کارافرینی هایفعالیت از ویژه هایحمایت و

 .بود خواهد روستاییان توانمندسازی به معطوف آن از قسمتی که است شده منظور اقتصادی

 ماعیاجت تامین و رفاه به مربوط هایبرنامه در محروم هایگروه و اقشار اتکایی خود و توانمندسازی بر نیز اجتماعی امور عنوان ذیل 41 سیاست در

 . است شده تاکید

 دهش مطرح کشور آموزشی نظام در مهارتی آموزش سهم افزایش اوال نیز ششم برنامه فناوری و علم هایسیاست زیر در 68 و 67 هایسیاست در

 و تولید نیازهای و کشور علمی جامع نقشه با تحصیلی هایرشته و سطوح سازیمتناسب و اشتغال با تحصیل متقابل رابطه تنظیم موضوع ثانیا است،

 .است آمده عمل به ویژه توجه کار بازار با آموزشی نظام مجموعه ارتباطی محور عنوان به اشتغال،

 به موزشیآ گوناگون هایجنبه در که نماید داللت اینگونه سیاستگذاران و ریزانبرنامه برای تواندمی ها،آن بر دقت و شده یاد هایسیاست مرور

 فنی( تهنایاف سازمان حتی و) غیررسمی و رسمی آموزش باید دوره، این برای اجتماعی و اقتصادی شده بینیپیش اهداف و ایحرفه و فنی آموزش ویژه

 . گیرند قرار نظر مورد ششم برنامه در ایحرفه و

 رسدمی نظر هب. اندبوده توجه مورد دیگری مضامین توسعه، ششم برنامه ابالغی نظام و هاسیاست در فوق، مضامین یا هاسیاست بر عالوه همچنین

 حققت در ،انسانی منابع تجهیز طریق از تواندمی مضامین این از مورد چند بر تاثیر با مشخص طور به آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش بخش

 .کند آفرینینقش ایران اسالمی جمهوری مدت بلند اندازچشم و برنامه اهداف
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 های اولویت دار اقتصاد مقاومتی های عملیاتی و پروژهها، برنامهاهداف، سیاست -1-2-2

انداز های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمو کمک به بهبود شاخصای با هدف ارتقای سطح مهارت نیروی کار بخش آموزش فنی و حرفه

 های زیر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت خواهد نمود:های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد باالدستی، فعالیتبیست ساله، سیاست

  نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از  تولید تا مصرف متناسب با بری عادالنه عوامل در زنجیرهسهم

 طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه    

 های نیروی انسانی موجود کشور به منظور سازی کلیه امکانات و منابع مالی برای ایجاد و ارتقای مهارتتامین شرایط و فعال

 توسعه کارآفرینی و مهارت 

  نیروی کار بین مناطق و استانها و به توانمندسازیو وری در اقتصاد با تقویت محور قراردادن رشد بهرهتعامل سازنده و پویا در 

 های مناطق کشورهای متنوع در جغرافیای مزیتو قابلیت هاکارگیری ظرفیت

 ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از  یجادتولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ا بری عادالنه عوامل در زنجیرهسهم

 کارآفرینی و تجربه طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت،

  وابستگی به کشورهای محدود و خاصبا هدف کاهش افزایش تولید داخلی کمک به 

  ریزی برای همراه با برنامهکاالهای داخلی  ترویج مصرفهای الزم جهت ها و شایستگیارائه آموزشمدیریت مصرف با کمک به

 پذیری در تولیدارتقاء کیفیت و رقابت

  پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید،  هایتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریکمک به

 ی نیروی انسانی با تربیت و توانمندساز مالی از خارج صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع

 های های نیروی انسانی در بخشافزایش و ارتقاء توانمندی پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریقمقابله با ضربه

 مختلف اقتصادی

 ای و مهارتیآموزش و تربیت فنی، حرفهر حوزه های کلی دسیاست -9-4

 با هک باشد می ذیل شرح به توسعه ششم برنامه سند در مندرج های سیاست اساس بر آموزی مهارت حوزه در نظام کلی های سیاست از برخی

 رایاج شک بی. بود خواهد متفاوت بسیار هاسیاست این به مربوط های برنامه به مربوط های هزینه مهارتی، های آموزش مخاطبین تنوع به توجه

 تورم به توجه اب که طلبد می را مالی و انسانی نیروی منابع کلیه بسیج و باشدمی دشواری بسیار کار مخاطب از وسیع طیف این با مهارتی های آموزش

 .کندمی پیدا اهمیت پیش از بیش مهارتی آموزش بخش به اعتبار تخصیص میزان در بازنگری ضرورت  اجرایی و آموزشی هایهزینه و

 .ای حرفه و فنی های آموزش فراگیری به الزام قانون شدن عملیاتی -

 .آموزیمهارت و ای حرفه و فنی آموزش بخش های نظام زیر در آموزشی استانداردهای تدوین در هماهنگی -

 .دانشگاهی التحصیالن فارغ ویژه به کار جستجوی در بیکاران آموزش به توجه -

 .روستایی زنان مهارتی آموزش به توجه -

 .رسمی غیر گاههای سکونت در آموزی مهارت بر تاکید -

 .اجتماعی های آسیب معرض در یا و پذیر آسیب اقشار آموزی مهارت به توجه -

 .خاص های گروه به آموزش برای عمومی نهادهای و دولتی غیر بخش رفیت از استفاده رویکرد -

 .العمر مادام آموزش و خوداشتغالی ، رینیآفکار بر تاکید با کاردانش و ای حرفه و فنی درسی ریزی برنامه در تحول -
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 برای( کار به اشتغال صورت در) کارفرمایان و آموختگان مهارت از بازخورد دریافت و آموختگان مهارت اشتغال مستمر رهگیری -

 .آموزشی های برنامه اصالح

 .ها بنگاه و دولتی غیر بخش مشارکت با آموزشی محتوی و مهارتی استانداردهای تدوین و اصالح بازنگری -

 .آموختگان مهارت اشتغال میزان بر تاکید با اموزشی مراکز بندی رتبه و سنجی اعتبار -

 .دولتی غیر بخش نقش محوریت با ای حرفه و فنی آموزش در فرینیآکار به توجه -

 قتشوی برای الزم کار و ساز ایجاد و شاغلین ای حرفه های شایستگی مستمر ارتقای و آموزی حرفه به اقتصادی های بنگاه الزام -

 .کارگران آموزی حرفه به اقتصادی های بنگاه

 .آموزان مهارت به شغلی و تحصیلی هدایت یابی، استعداد مشاوره خدمات نظام اجرای و طراحی -

 :4991جهت گیری های عمده در بودجه  -4-9-4

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ای میدر حوزه آموزش های فنی وحرفه 1318های قابل توجه در پیش بینی الیحه بودجه سال از جهت گیری

 های ابالغی برنامه ششم توسعه، توجه به سیاست -1

های هایی ذیل اعتبارات دستگاهبینی فعالیتای مهارتی در استان سیستان و بلوچستان و منطقه مکران با پیشتوسعه آموزش فنی و حرفه -2

  (.2)جدول  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهادکشاورزی

 4991آموزش مهارتی در منطقه مکران و سیستان و بلوچستان در الیحه بودجه سال  : وضعیت اعتبارات حوزه4 جدول

 اعتبار)میلیون ریال( مقدار سنجه عملکرد عنوان فعالیت عنوان برنامه

 ایسازمان آموزش فنی و حرفه

 ایحرفه برنامه آموزش غیر رسمی فنی و
 و مهارتی

ای مهارتی استان سیستان و توسعه آموزش فنی و حرفه
 بلوچستان

 6482 163322 ساعت-نفر

 ایبرنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه
 و مهارتی

 87142 122222 ساعت-نفر ای مهارتی مکرانتوسعه آموزش فنی و حرفه

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

 ایبرنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه
 و مهارتی

توسعه آموزش گروه کشاورزی در استان سیستان و 
 بلوچستان

 17222 386222 ساعت -نفر

برنامه آموزش غیر رسمی کشاورزی در 
 مناطق کمتر توسعه یافته

 3822 143222 ساعت -نفر توسعه آموزش گروه کشاورزی در منطقه مکران

 

های غیررسمی و حاشیه شهرها با پیش بینی فعالیت ذیل اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گاهآموزشی در سکونت توسعه خدمات -3

های اجتماعی و همچنین نشینی و آسیبقانون برنامه ششم در کاهش معضالت حاشیه 82های کالن کشور و ماده با توجه به سیاست (3) جدول 

برنامه  ها ذیلهای غیر رسمی و حاشیه شهرمهارتی در اشتغال زایی و کاهش فقر، فعالیت توسعه خدمات آموزشی در سکونتگاههای نقش موثر آموزش

 ای و مهارتی در اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای پیش بینی شده است.آموزش غیر رسمی فنی حرفه

 4991 سال بودجه الیحه درهای غیر رسیمی و حاشیه شهرها رای سکونتگاهمصوب ب اعتبارات تیوضع: 9 جدول

 اعتبار)میلیون ریال( مقدار سنجه عملکرد عنوان فعالیت عنوان برنامه.

 ایسازمان آموزش فنی و حرفه

برنامه آموزش غیر رسمی فنی 
 ای و مهارتیو حرفه

توسعه خدمات آموزشی در 
های غیر رسمی و سکونتگاه

 شهرهاحاشیه 
 84138 1632 ساعت-هزار نفر
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 (4برخوردار و برون سپاری آموزش کاردانش ) جدول های مناطق محروم و کمکمک به اداره هنرستان -4

 4991 سال بودجه الیحه در های کارودانشبرون سپاری و توسعه مشارکت در آموزش اعتبارات تیوضع:1 جدول

 اعتبار)میلیون ریال( مقدار سنجه عملکرد عنوان فعالیت عنوان برنامه

 های کار ودانشبرون سپاری و توسعه مشارکت درآموزش -وزارت آموزش و پرورش

برنامه اموزش دوره دوم 
 متوسطه کارودانش

های خرید خدمات آموزش
علمی و کارگاهی)برون 

 سپاری(
 811383 62222 آموزدانش

های سازمان آموزش فنی و حرفه ای هایی ذیل اعتبارات دستگاهبینی فعالیتبازار کار، اشتغال و کارآفرینی با پیش های آموزشیاجرای دوره -3

 (.3مهارتی جهادکشاورزی )جدول   کشور، دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و

 4991 سال بودجه الیحه در از کارآفرینی و اشتغالبرای حمایت  اعتبارات تیوضع: 4 جدول

 اعتبار)میلیون ریال( مقدار سنجه عملکرد عنوان فعالیت عنوان برنامه

 ایسازمان آموزش فنی و حرفه

برنامه مشاوره شغلی، هدایت آموزشی 
 و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان

مشاوره شغلی و هدایت آموزشی 
 مهارت آموختگان

 18727 743 کار آموزهزار نفر 

برنامه مشاوره شغلی، هدایت آموزشی 
 و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان

 7221 168 هزار نفر کار آموز رهگیری اشتغال مهارت آموختگان

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

 7222 26 طرح های پیشرفتهتجاری سازی فنآوری برنامه توسعه کارآفرینی

 برنامه توسعه کارآفرینی
های فنآوری راه اندازی هسته

 کشاورزی
 2333 8 طرح

 ایدانشگاه فنی و حرفه

 برنامه آموزش کاردانی مهارتی
های حمایت از فن آفرینی و ایده

 برتر مهارتی
 32216 162 پروژه

 برنامه آموزش کارشناسی مهارتی
های حمایت از فن آفرینی و ایده

 برتر مهارتی
 22272 113 پروژه

آموزش متوسطه فنی و حرفه ای کشاورزی به دانش آموزان با پیش بینی فعالیت هایی ذیل اعتبارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و  -7

 (.7جدول «)کشاورز آینده»تربیت  مهارتی جهادکشاورزی با هدف

 4991 سال بودجه الیحهدر مهارتی کشاورزیهی آموزش اعتبارات تیوضع:4 جدول
 اعتبار)میلیون ریال( مقدار سنجه عملکرد عنوان فعالیت عنوان برنامه

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

برنامه آموزش دوره دوم 
 ایمتوسطه فنی و حرفه

آموزان کمک به آموزش دانش
در مراکز آموزشی و 

روزی شبانههای هنرستان
 وابسته

 11622 732 هنرآموز

برنامه آموزش دوره دوم 
 متوسطه کاردانش

آموزان کمک به آموزش دانش
در مراکز آموزشی و 

روزی های شبانههنرستان
 وابسته

 24322 1332 هنرآموز
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 (.6ول )جدبرنامه آموزش زنان روستایی با پیش بینی فعالیت هایی ذیل اعتبارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهادکشاورزی  -6

 4991 سال بودجه الیحهدر های مهارتی برای زنان روستاییآموزش اعتبارات تیوضع: 7 جدول

 اعتبار)میلیون ریال( مقدار سنجه عملکرد عنوان فعالیت عنوان برنامه

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

 برنامه آموزش زنان روستایی
آموزش فرآوری و کاهش 

 ضایعات محصوالت کشاورزی
 16222 422222 ساعت-نفر

 برنامه آموزش زنان روستایی
آموزش و توانمندی اقتصادی 

 زنان روستایی
 21222 332222 ساعت-نفر

 برنامه آموزش زنان روستایی
های کارورزی و تثبیت مهارت

 زنان روستایی
 11222 322 پروژه

 (.8آموزش مهارتی مناطق عشایری با پیش بینی فعالیت هایی ذیل اعتبارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهادکشاورزی )جدول  -8

 4991: وضعیت اعتبارات آموزش مهارتی مناطق عشایری در الیحه بودجه سال 1 جدول
 اعتبار)میلیون ریال( مقدار سنجه عملکرد عنوان فعالیت عنوان برنامه

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی
برنامه آموزش غیر رسمی 
کشاورزی در مناطق کمتر 

 توسعه یافته

دامپروری و آبزیان در آموزش 
 مناطق عشایری

 1322 236322 ساعت-نفر

برنامه آموزش غیر رسمی 
کشاورزی در مناطق کمتر 

 توسعه یافته

آموزش منابع طبیعی در مناطق 
 عشایری

 4222 123222 ساعت-نفر

برنامه آموزش غیر رسمی 
کشاورزی در مناطق کمتر 

 توسعه یافته

آموزش زراعت و باغبانی در 
 عشایریمناطق 

 4141 124222 پروژه

التحصیالن کشاورزی با پیش بینی فعالیت ذیل اعتبارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و آموزش خوداشتغالی کشاورزی برای فارغ -1

 .(1)جدول مهارتی جهادکشاورزی 

 4991کشاورزی درالیحه بودجه سال وضعیت اعتبارات ویژه آموزش فارغ التحصیالن رشته : 9 جدول

 اعتبار)میلیون ریال( مقدار سنجه عملکرد عنوان فعالیت عنوان برنامه

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

برنامه آموزش غیر رسمی فنی 
 ای و مهارتیو حرفه

آموزش خوداشتغالی کشاورزی 
برای فارغ التحصیالن رشته 

 کشاورزی
 23222 322222 ساعت-نفر

آموزش بهره برداری بهینه از منابع آب با توجه به بحران خشکسالی در کشور و بیشترین مصرف و هدررفت منابع آبی در بخش کشاورزی؛  -12

 (.12)جدول ذیل اعتبارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهادکشاورزی 
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 4991برداری صحیح از منابع آبی در الیحه بودجه سال بهرهآموزش مهارتی به منظور آموزش  : وضعیت اعتبارات حوزه45جدول

 
 دار در برنامه ششم توسعههای اولویتهای عملیاتی و پروژهبرنامه -1-4

های فعال بازارکار، مشوق های با توجه به اهداف کالن برنامه ششم توسعه و اولویت های ابالغی رئیس جمهور مبنی بر اجرای سیاست

های های انبوه و اجرای برنامههای کسب و کار متناسب برای ایجاد اشتغالای در رستههای منطقهمهارت و تمرکز بر قابلیت ای،ارتقایبیمه

های آینده بخش به شرح ها؛ اهم برنامهترین وظیفه وزرات تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و سایر متولیان این آموزشاشتغال عمومی به عنوان مهم

 باشد:زیر می

 شورای عالی آموزش و تربیت فنی، »آموزی تحت عنوان  مهارت و ایحرفه و فنی آموزش کنندههماهنگ و گذارسیاست نهاد تشکیل

 «ای و مهارتیحرفه

 تدوین و استقرار چهارچوب صالحیت حرفه ای ملی 

 تقویت و توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی 

 فعال عیتبه جم ایحرفه و فنی غیررسمی آموزش میزان افزایش 

 روستایی بردارانبهره به ایحرفه و فنی غیررسمی آموزش میزان افزایش  

 به کل دانش آموزان دوره دوم متوسطه کاردانش و ایحرفه و فنی آموزش متوسطه هنرجویان نسبت بهبود 

 کار نیازهای بازار با متناسب تحصیلی هایرشته در بین ایحرفه و فنی کاردانی دانشجویان توزیع بهبود    

 ساماندهی نیروی انسانی متخصص شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش 

  ممانعت از تغییر مأموریت ها، بازگرداندن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مهارتی به مأموریت های قانونی 

 استای ارتقای مهارت ای در رتوانمندسازی مدرسین و اعضای هیأت علمی مراکز آموزش فنی و حرفه 

 ای و مهارتیهای فنی، حرفهنگرش به آموزش تغییر 

 مستندات قانونی

ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری سازمان زندان های توسعه کشور:برنامهقانون دائمی  91بند ج ماده 

  موسسات عمومی و مردم نهاد به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد. ،دستگاهای اجرائی 

  .آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

ارشناسی ها تا مقطع کها، هنرستانالتحصیالن دبیرستانفارغمهارت و تخصص نیروی کار به ویژه افزایش  برنامه ششم توسعه: 1بند ت ماده 

های خدمت زیر پرچم و کارورزی ای با استفاده از ظرفیتدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه

 دانشجویان

 اعتبار)میلیون ریال( مقدار عملکردسنجه  عنوان فعالیت عنوان برنامه

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

برداری برنامه آموزش بهره
 بهینه آب در کشاورزی

های آبیاری نوین آموزش شیوه
 در کشاورزی

 3822 117222 ساعت-نفر

برداری برنامه آموزش بهره
 بهینه آب در کشاورزی

وری آب بهرههای آموزش شیوه
 در کشاورزی

 3822 117222 ساعت-نفر

برداری برنامه آموزش بهره
 بهینه آب در کشاورزی

برداری های بهرهآموزش شیوه
 های مرزی در کشاورزیاز آب

 3822 117222 ساعت-نفر
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اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری )حاشیه شهرها و بافتهای  ،موضوعات خاص مکان محور در مورد توسعه سواحل مکران :4بند ب ماده 

  فرسوده(بافتهای تاریخی و مناطق روستایی .

توزیع  ،های غیر رسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه :79بند پ ماده  4تبصره 

  از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها .مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری 

بهره وری تامین منابع مالی برای  ،فضای مجازی ،اشتغال ،موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار :4بند ت ماده 

توانمندسازی محرومان و فقرا )با اولویت زنان سرپرست خانوار( بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری  ،نظام پرداخت و رفع تبعیض ،اقتصاد کشور 

  صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول .

و سرمایه گذاری بخش غیر دولت و عمومی  سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت :449بند پ ماده  4تبصره 

سالمت و درمان  ،آموزش  ،اشتغال حین حبس و پس از آزادی  ،را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیر ساخت های الزم در زمینه های حرفه آموزی 

  قرار دادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد .طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خود کفایی زندان ها در قالب انواع مختلف  ،

 امکان تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگوئی ،کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه : 47بند ث ماده 

: به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش 23الکترونیکی به استعالم مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آن بند الف ماده 

 فخصوصی و تعاونی و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای جرایی که عهدار وظای

دهای کیفی خدمات که توسط ذی ربط تعیین می فرهنگی و خدماتی هستند )از قبیل مراکز آموزشی(اجازه داده می شود در چارچوب استاندر ،اجتماعی 

  نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. ،گردد 

دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های : 47بند پ ماده 

  ماجرای قانون برنامه اقدام کنند . اطالعاتی مربوط تا پایان سال و

 4های در برنامه دولت دوازدهماولویت -4-4

 گسترش آموزش های رسمی و غیر رسمی فنی، حرفه ای و مهارتی -

 های شغلی و توسعه کارآفرینیآموزش -

بر اساس مطالعات « محوریتقاضا »به « عرضه محوری»ای و مهارتی از های فنی و حرفهایجاد زمینه الزم برای تغییر ماهیت آموزش -

 آمایش سرزمین

 آموزان و نیاز بازار کارهای تحصیلی متناسب با استعداد و عالیق دانشها و رشتهبسترسازی الزم برای ایجاد توازن در شاخه -

 هاگسترش آموزش زنان روستایی و توانمندسازی آن -

 (.کار حین آموزشهای)کار محیط در آموزی مهارت طرح، دانشگاهی آموختگان دانش کارورزی طرح -

 منظور به آموزی مهارت زمینه توسعه و تقویت»راهبرد  تحقق جهت در و اجتماعی هایآسیب مدیریت به مربوط طرحهای بخش در -

 «معلولیت دارای و پذیر آسیب زنان محروم، مناطق بر تأکید با زنان مختلف گروههای خودکفایی

 دارای افراد ویژه مکران، منطقه شهرها، حاشیه و غیررسمی گاههای سکونت در در زنان  مهارتی ای حرفه و فنی هایآموزش  توسعه -

 . یافته بهبود معتادین برای بهزیستی سازمان پوشش تحت مراکز در مرزی، مناطق در معلولیت،

  .انتظامی و نظامی های یگان استقرار محل و ها درپادگان ای حرفه و فنی آموزشهای توسعه -

                                                
 ای کشور است.حرفهوای و مهارتی و سازمان آموزش فنیغیر رسمی فنی، حرفه مربوط به بخش آموزشعملکردها  - 1
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 ( قانون برنامه ششم توسعه4مالی موضوعات خاص ماده )آثار  -4-4

آموزش  های ناکارآمد و حاشیه نشینی،محور، بازآفرینی بافت( در قانون پنج ساله ششم توسعه که اشاره به موضوعات خاص مکان2با توجه به ماده )

 عبارتند از: های که در این راستا انجام پذیرفتحرفه های بخش فنی وروستایی و محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور دارد، اهم فعالیت

 بافتهای و شهرها حاشیه)شهری ناکارآمد بافتهای بازآفرینی و اروند مکران، سواحل توسعه مورد در محور مکان خاص موضوعات -

 .روستایی مناطق و تاریخی بافتهای ،(فرسوده

 یلیر نقل و حمل و (ترانزیت)عبوری  گردشگری، کشاورزی، ، معدنی صنایع و معدن مورد در اقتصاد روی پیش بخش خاص موضوعات -

 .انرژی و فناوری و علم کاربست و توسعه نوین، فناوری و

 شور،ک اقتصاد برای مالی منابع تامین وری بهره مجازی، فضای اشتغال، ، کار و کسب بهبود مورد در فرابخشی کالن خاص موضوعات -

 و دهیسامان و اجتماعی های بیمه ،(خانوار سرپرست زنان اولویت با)فقرا و محرومان توانمندسازی تبعیض، رفع و پرداخت عادالنه نظام

 پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند اجرای و اجتماعی های آسیب کاهش و پیشگیری و بازنشستگی و ای بیمه های صندوق پایداری

 .اسالمی -ایرانی زندگی سبک و عمومی فرهنگ

 برخوردارهای مناطق محروم و کماداره هنرستانکمک به  -

 های آموزشی بازار کار، اشتغال و کارآفرینیاجرای دوره -

 آموزان مناطق روستایی و عشایریآموزش دانش -

 آموزان مناطق محرومهای تغذیه دانشکمک به ارتقای شاخص -

 برنامه آموزش زنان روستایی -

 یالن کشاورزیالتحصآموزش خوداشتغالی کشاورزی برای فارغ -

 توسعه آموزش کشاورزی در سیستان و بلوچستان -

 برداران مخصوصا در بخش کشاورزی و منابع آبیآموزش استفاده بهینه از منابع طبیعی برای بهره -

 به موزشیآ گوناگون هایجنبه در که نماید داللت اینگونه سیاستگذاران و ریزانبرنامه برای تواندمی ها،آن بر دقت و شده یاد هایسیاست مرور

 فنی( تهنایاف سازمان حتی و) غیررسمی و رسمی آموزش باید دوره، این برای اجتماعی و اقتصادی شده بینیپیش اهداف و ایحرفه و فنی آموزش ویژه

 .گیرند قرار نظر مورد ششم برنامه در ایحرفه و

 ساله ششم توسعهآثار مالی و مواد برنامه پنج -7-4

  (.11باشد )جدول ای در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بدین شرح میقانونی مرتبط با بخش فنی و حرفهاحکام و مواد 
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 توسعه ششم برنامه قانون در یاحرفه و یفن آموزش بخش با مرتبط احکام :44 جدول

 ردیف

 آدرس در قانون برنامه

 عنوان

 حوزه اجرایی
 نیازمند تدوین

 ماده تبصره جزء نامه اجراییآیین
دستگاه اجرایی 

 مسئول

دستگاه اجرایی 

 همکار

 4  ت 1

ویژه  به کار نیروی تخصص و مهارت افزایش
 ات هاها، هنرستاندبیرستان فارغ التحصیالن

 آموزش مؤسسات و هادانشگاه کارشناسی مقطع
 و مهارتی،تخصصی هایآموزش ارائه با عالی

 خدمت ظرفیتهای از استفاده با ایحرفه  و فنی
 مکلف دانشجویان دولت کارورزی و پرچم زیر

 اجرای گزارش سال هر اول سه ماهه در است
 و بودجه و کمیسیونهای برنامه به را بند این

مجلس  فناوری و تحقیقات آموزش، و محاسبات
 نماید ارائه اسالمی شورای

 دولت

سازمان فنی و حرفه 
 ای کشور

م و وزارتین علو
 آموزش و پرورش

 تهیه گزارش

 4 - ز 2

سعه وتو رشد به نیل منظور به است مکلف دولت
 اعمال به عدالت نسبت پایه بر اقتصادی

قای ارت و مهارت افزایی اشتغال زایی، سیاستهای
 کوچک مشاغل از وحمایت حرفه ای دانش

 ملی سند بر مبتنی دانش بنیان و خانگی
 رایاج اول سال پایان تا که حداکثر کارشایسته

فاه ر و کار تعاون، وزارت باپیشنهاد برنامه قانون
أت هی تصویب به سازمان و تعاون اتاق اجتماعی،

 باید مزبور سند .نماید اقدام رسید، خواهد وزیران
 لحداق به میزان بیکاری نرخ کاهش بر مبتنی

 درصد دهمهشت
 قانون اجرای سالهای طول در ساالنه( 8/2%) 

 .باشد برنامه

 دولت

وزارت تعاون کارو 
اموراجتماعی، اتاق 
تعاون و  سازمان 

 برنامه و بودجه

تهیه سندملی 
 کارشایسته

 74  الف 3

 افزایش دانش بنیان، اقتصاد تحقق به منظور
 و متقابل تحصیل رابطه تنظیم بهره وری،

ین ب فعال تعامالت و همکاری گسترش اشتغال،
 و علمی درمدیریت مردم نقش افزایش و المللی

 :کشور فناوری
 به منظور شودمی داده اجازه دولت به  -الف
 و دانشگاههای کشور بین رقابت و علمی ارتقای

 مهبرنا قانون اجرای طی در المللیبین تعامالت
 با عالی شعب آموزش و واحدها ایجاد به نسبت

 و المللیبین معتبر هایدانشگاه مشارکت
 پژوهشی،  و آموزش عالی مؤسسات و هادانشگاه

  علمی جامع دانشگاه و حرفه ای و فنی
 سیاستهای درچارچوب کشور داخل در کاربردی

 هنحو. نماید اقدام فرهنگی انقالب عالی شورای
 ارزی تعامالت تسهیل سرمایه گذاری مشترک،

 در دانشجویان و علمی هیأت اعضای تردد و
 ازمانس سازمان، پیشنهاد با که آیین نامه اجرائی

اجرائی  هایدستگاه و کشور استخدامی و اداری
 می رسد، وزیران هیأت تصویب به ذیربط

 .مشخص می شود

 دولت

سازمان برنامه و 
 بودجه، سازمان

استخدامی  و اموراداری
و دانشگاه های وزارت 

 علوم

 ایین نامه اجرایی
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 همکار

 74  ذ 4

 است مکلف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 مربیان حق التدریس ساماندهی به نسبت

 زیرمجموعه حرفه ای و فنی هایآموزشکده

 مذکور وزارت که به پرورش و آموزش وزارت

 قانون اجرای دوم سال تا یافته اند، انتقال

 .نماید اقدام برنامه

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

سازمان برنامه و بودجه 
و سازمان اداری و 

 استخدامی
 

 73  ب 3

 افزایش سهم منظور به است موظف دولت
 با آموزشی کشور نظام در مهارتی آموزشهای

ش دان اقتصاد و مقاومتی اقتصاد تحقق رویکرد
 طریق از قانون برنامه اجرای طول در بنیان

 هادانشگاه اداری نظام ساختار اصالح و بازنگری
 و منابع افزایش عالی و آموزش مراکز و

 و نیف دانشگاه سهم افزایش به نسبت تجهیزات
 در کاربردی  علمی دانشگاه جامع و حرفهای

 آموزشی تجهیزات و اقدام کشور آموزشی نظام
 و فنی هایدانشکده و هاها، آموزشکدههنرستان

 .نماید به روز را حرفه ای
 رد است مکلف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت
 یکاردان در مقاطع حرفه ای و فنی دانشگاه قالب
رش پذی به ناپیوسته و پیوسته کارشناسی و

 .نماید اقدام دانشجو

 دولت
وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری  
و وزارت آموزش و 

 پرورش

  

 73  پ 7

 و دانشکده ها برنامه قانون اجرای ابتدای از
 فنی حرفه ای زیرمجموعه آموزشکده های

 اموال امکانات، کلیه با پرورش و آموزش وزارت
 و اداراییه و نیروی انسانی و غیرمنقول و منقول

 هب و منتزع مذکور وزارت از مسؤولیتها و تعهدات
 .میگردد ملحق فناوری و علوم، تحقیقات وزارت

 حکم بر برنامه قانون اجرای طول در حکم این
 پذیرش دانشجوی قانون واحدهماده( 3)  تبصره

تربیت  مراکز حرفه ای، و فنی آموزشکده های
 رجایی مصوب شهید دانشگاه و معلم

 .است حاکم 11/2/1381

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری
و وزارت آموزش و 

 پرورش
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دستگاه اجرایی 

 همکار

6   71 

اطالعات )سازمان  فناوری و ارتباطات وزارت
 شورای رعایت مصوبات با اطالعات( فناوری

 همکاری با است مکلف مجازی فضای عالی

 دوم سال تاپایان پرورش و آموزش وزارت

 مدارس، هوشمندسازی برنامه قانون اجرای

نرم   الکترونیک )سخت افزاری، دسترسی امکان
 کمک درسی، کتب به محتوا( و افزاری

 و مشاوره اشکال، آزمون رفع آموزشی،

 آموزشی، ایرایانه بازیهای تحصیلی،

ای، حرفه مهارتهای آموزش استعدادسنجی،
 رایگان تبه صور را اجتماعی و فنی مهارتهای

بیست  زیر شهرهای دانش آموزان کلیه برای
 بزرگ شهرهای حاشیه و روستاها و نفر هزار

این  هایهزینه تأمین برای دولت .نماید فراهم
 غیردولتی بخش مشارکت از میتواند ماده

به عنوان  مذکور هزینه های .نماید استفاده
 .شودمی تلقی مالیاتی قبول قابل هایهزینه

 و ارتباطات وزارت
 اطالعات فناوری

وزارت آموزش و 
 پرورش

 شورای مصوبات

 مجازی فضای عالی

 121  ب 8

 آموزش رایانیکی )سایبری( افزایش سطح

 اجرائی به دستگاههای کارکنان و مدیران

نمودن سامانه  مختل و نفوذ از جلوگیری منظور
و  ذیربط دستگاه افزارینرم )سیستم(های

 آمادگیها توسعه

 دولت

سازمان پدافند 
غیرعامل و سازمان 
اداری و استخدامی 

 کشور

مصوبات شورای 
 عالی فضای مجازی

 3 3 113 

 تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان

 و سرمایه گذاری مشارکت است مجاز کشور

بهره  حوزه در را عمومی و بخش غیردولتی
زمینه  در زیرساختهای الزم توسعه یا و برداری

 پس و حبس حین اشتغال حرفه آموزی، های

 طرحهای و درمان، سالمت آموزش، آزادی، از

 به کمک و زندانیان خانواده از حمایتی

 انواع مختلف قالب در زندانها خودکفایی

 .دهد توسعه یا و جلب رسمی قراردادهای

 و زندانها سازمان
 و تأمینی اقدامات

 کشور تربیتی

وزارت تعاون، کار و 
 اجتماعیرفاه 

 آیین نامه اجرایی

 

 عملکرد مواد برنامه در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه -4-7-4

 اصخ موضوعات برنامه ششم بطور عمده نشان دهنده انجام اقداماتی در زمینه یبررسی عملکرد بخش آموزش فنی و حرفه ای در اولین سال اجرا

 و رداختپ عادالنه نظام کشور، اقتصاد برای مالی منابع تامین وری، بهره مجازی، فضای اشتغال، کار، و کسب محیط بهبود مورد، در فرابخشی کالن

 و یا بیمه صندوقهای پایداری و ساماندهی و اجتماعی های بیمه ،(خانوار سرپرست زنان اولویت با)فقرا  و محرومان توانمندسازی تبعیض، رفع

 مهارتی های آموزش سهم افزایش (،2پرورش)بند ت ماده و آموزش بنیادین تحول سند اجرای و اجتماعی های آسیب کاهش و پیشگیری و بازنشستگی

 ناسیکارش مقطع تا ها هنرستان ها، دبیرستان التحصیالن فارغ ویژه به کار نیروی تخصص و مهارت افزایش (،73 ماده  ب کشور )بند آموزشی نظام در

 وزارت از هامسؤولیت و تعهدات و هادارایی و انسانی نیروی و غیرمنقول و منقول (، انتقال اموال4ت ماده  )بند عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه
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(می 73و پرورش )بند ذ ماده آموزش وزارت زیرمجموعه ایحرفه و فنی هایآموزشکده التدریسحق مربیان ساماندهی (،73)بندب ماده پرورش و آموزش

 (.12آمده است )جدول  2در خصوص این وظایف در جدول شماره 1317و حرفه ای طی سال مشروح عملکرد بخش فنی باشد.

 توسعه ششم برنامه قانونقدامات انجام شده به همراه دالیل تحقق و یا عدم تحقق اهداف ا :44 جدول

 ای و مهارتی به تفکیک دستگاه، حرفه یفن آموزش بخش

 ردیف

استناد در 

 برنامه

بند،  جزء،)

ماده 

 قانونی(

 عوامل تحقق یا عدم تحقق اقدامات انجام شده متن مستند قانونی

 دستگاه اجرایی

 مجری اقدام

1 
بند ت ماده 

4 

افزایش مهارت و 
تخصص نیروی کار به 
ویژه فارغ التحصیالن 

ها، دبیرستان
ها تا مقطع هنرستان

ها کارشناسی دانشگاه
و موسسات آموزش 

عالی با ارائه 
های مهارتی، آموزش

تخصصی و فنی و 
حرفه ای با استفاده از 

های خدمت ظرفیت
زیر پرچم و کارورزی 

دانشجویان دولت 
مکلف است در سه 
ماهه اول هر سال 

گزارش اجرای این بند 
را به کمیسیون های 

برنامه وبودجه و 
محاسبات و آموزش، 
تحقیقات و فناوری 

مجلس شورای 
 ارائه نماید .اسالمی 

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 
و مهارتی جهاد کشاورزی:تهیه وتدوین  

پیش نویس تفاهم نامه مابین وزارت 
جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای 

 32مسلح مبنی بر آموزش مهارتی 
هزار نفر از نیروهای وظیفه )خدمت 
زیر پرچم ( در هر سال ،تدوین آیین 

افزایش بهره وری قانون  23نامه ماده 
مربوط به شش ماه کارورزی 

دانشجویان رشته کشاورزی در یکی از 
مراکز دولتی یا خصوصی زیر نظر 

سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج 
ماده  وارائه جهت   11کشاورزی  در 

جهت تصویب به وزارت علوم ، 
 تحقیقات و فناوری .

عوامل تحقق وزارت آموزش و 
ر ظم با حضوپرورش:تشکیل جلسات من

دستگاه ها و سازمان های ذیربط:توجه 
قرارگاه به مهارت آموزی قبل از نظام 
وظیفه و ضرورت و اهمیت مهارت 

 آموزی در آموزش و پرورش

موسسه آموزش های عالی علمی 
کاربردی و مهارتی جهاد  -

کشاورزی؛وزارت آموزش و 
پرورش؛موسسه آموزش های 

کاربردی صنعت  -عالی علمی 
 رقآب و ب

وزارت آموزش و پرورش:تشکیل 
کارگروه ویژه برای آموزش و پرورش 

؛امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین 
وزارت آموزش و پرورش  و ستادکل 

نیروهای مسلح در زمینه مهارت 
آموزی قبل ، حین و بعد از خدمت 

نظام وظیفه ؛ تهیه فهرستی از 
پیشنهادات وزارت آموزش و پرورش 

ت و تشویقی های برای اعطای امتیازا
الزم به فارغ التحصیالن هنرستانی و 
به طور کلی سربازان دیپلمه دارای 
 -مهارت  نظیر : )امریه کردن هنرجویان
 -اولویت در استخدام فارغ التحصیالن

 -استفاده ازالگوی اموزش همراه با تولید
کسرخدمت(؛برنامه ریزی به منظور 
تعریف رشته های مورد نیاز دستگاه 

جرایی در شاخه های فنی و حرفه های ا
ای و کاردانش مانند رشته های مرتبط 

با مشاغل لجستیک و دریایی ویژه 
ای هسازمان بنادر و کشتیرانی و رشته

مورد نیاز قوای نظامی و انتظامی و سایر 
 گری و نظارتها با رویکرد تولیدستگاه

های مورد نظردر جهت تامین دستگاه
 ردنیازنیروی ماهر و تخصصی مو
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کاربردی -موسسه آموزش عالی علمی
هزار نفر  1،333صنعت آب و برق:تربیت 
هزار نفر  312ساعت در حوزه برق و 
هزار نفر  746ساعت در حوزه آب و 

ساعت در حوزه آب و فاضالب  نیروی 
انسانی مجرب و ماهر از طریق برگزاری 

های آموزشی تخصصی و مهارتی در دوره
 آب و برقهای صنعت حوزه

 
-موسسه آموزش عالی علمی
 کاربردی صنعت آب و برق

دانشگاه فنی و حرفه ای:انعقاد 
تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش 

به منظور توسعه همکاری های 
آموزشی، سازمان شهرک های صنعتی 

استان تهران و اتحادیه ، طال و 
جواهر،اتاق بازرگانی ایران در زمینه 

دانشگاه  ،ا دانشگاه ارتباط صنعت و 
جامع علمی کاربردی و ستاد کل نیرو 
های مسلح به منظور مهارت آموزی 

سربازان نظام وظیفه ،شرکت ایساکو و 
مرکز خدمات  7تجهیز و راه اندازی 

خودرو، سازمان حمل و نقل همگانی 
کشور جهت راه اندازی مراکز معاینه 
فنی با همکاری دانشگاه در تمامی 

فتتاح اولین مرکز جامع استان ها و ا
تخصصی طراحی طال و جواهر در 
دانشگاه؛ افزایش تعداد دوره های 
کوتاه مدت، الکترونیکی و خاص 

 1313دوره در سال  21برگزار شده از 
؛ افزایش 1317دوره در سال  41به 

تعداد دوره های فراگیر برگزار شده از  
 10324به  1313مورد در سال  813

 -؛ افزایش نفر1317مورد در سال 
ساعت آموزش دوره های کوتاه مدت، 
الکترونیکی و خاص برگزار شده  از 

به  1313ساعت در سال  -نفر 240113
 .1317نفر ساعت در سال  270416

به دلیل وجود اسناد باالدستی 
همراستای با اهداف و ماموریت های 

دانشگاه فنی و حرفه ای و با بکارگیری 
مات مفید و ظرفیت های موجود ، اقدا

موثری در زمینه اجرایی نمودن بند ت 
قانون برنامه ششم توسعه  4ماده 

برداشته شده است، لیکن تسریع در 
تحقق بند مزوبر نیازمند هماهنگی 
بیشتر متولیان امر و تخصیص منابع 

 مورد نیاز می باشد.

 دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشگاه جامع علمی کاربردی:تدوین 
برنامه درسی تکمیلی بین سطوح  772

)تک درس  تک پودمان(، برپایی 
کلینیک های مشاوره اشتغال و کار 

واحد  12آفرینی برای دانشجویان در 
استانی، برگزاری آموزش های ضمن 
خدمت برای اعضای غیرهیأت علمی 

نفر  67222دانشگاه به میزان 
نامه با سازمان  ساعت،عقد تفاهم

پژوهش های علمی و صنعتی ایران 
درخصوص گذراندن دوره کارورزی و 

سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران )شبکه چهار( 

برنامه  27درخصوص تولید و پخش 
دقیقه ای با موضوع اقتصاد  13

 دانشگاه جامع علمی کاربردی 
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مقاومتی، تولید و اشتغال و به حداقل 
رساندن فاصله دانشگاه و صنعت جهت 

ه سوی تولید و اشتغال ملی و حرکت ب
بیان آخرین اخبار و دستاوردهای 

جلد کتب مهارت های  3دانشگاه، نشر 
 مشترک عمومی و تخصصی

2 
بند ب  ماده 

73 

دولت موظف است به 
منظور افزایش سهم 
آموزش های مهارتی 

در نظام آموزشی کشور 
با رویکرد تحقق 
و اقتصاد مقاومتی 

اقتصاد دانش بنیان در 
طول اجرای قانون 
برنامه از طریق 

بازنگری و اصالح 
ساختار نظام اداری 
دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی و 
افزایش منابع و 

تجهیزات نسبت به 
افزایش سهم دانشگاه 

فنی و حرفه ای و 
 -دانشگاه جامع علمی 
کاربردی در نظام 

آموزشی کشور اقدام و 
 تجهیزات آموزشی
هنرستان ها ، 
آموزشکده ها و 

دانشکده های فنی و 
حرفه ای را به روز 

نماید.  وزارت علوم ، 
تحقیقات و فناوری 
مکلف است در قالب 
دانشگاه فنی و حرفه 
ای در مقاطع کاردانی 
و کارشناسی پیوسته و 
ناپیوسته به پذیرش 
 دانشجو اقدام نماید.

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 
هاد کشاورزی:عقد تفاهم و مهارتی ج

نامه ای بین وزارت آموزش و پرورش ، 
وزارت جهاد کشاورزی وسازمان برنامه 

و بودجه در ارتباط با افزایش سهم 
هنرستان ها و آموزش فنی وحرفه 

ای؛منع پذیرش دانشجو در ارتباط با 
آموزش علمی کاربردی با توجه به 

مصوبه شورایعالی اداری از بهمن ماه 
 1317سال 

عوامل تحقق:  افزایش جذب در 
آموزشهای غیر رسمی فنی و حرفه ای 

و مهارتی  باکاهش جذب دانشجو 
 بلندمدت

موسسه آموزش های عالی علمی 
 کاربردی -

وزارت آموزش و پرورش:اجرای نظام 
جدید شاخه های  فنی و حرفه ای و 

کاردانش و افزایش یک سال به 
ساله شدن  3سنوات تحصیلی ) 

هنرستان ها ( ،برنامه ریزی  جهت 
تجهیز، تکمیل و استانداردسازی 

تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 
هنرستان ها از طریق ردیف مستقل 
طرح تجهیز هنرستان ها ، هماهنگی 

جهت اجرای طرح سرشماری 
تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 
)شامل  طراحی و اجرای سامانه 
مستقل تجهیزات و مواد مصرفی 

هنرستان ها (، هماهنگی وهمکاری 
جهت تعریف و تدوین استاندارد فضا و 

تجهیزات کارگاهی ، شناسایی 
تجهیزات غیراستاندارد، اجرای طرح 

های هنرستانی، کمک به تجهیز کارگاه
تجهیز هنرستان ها برای اجرای برنامه 
آموزش همراه با تولید در هنرستانها در 

جهت  افزایش بهره وری وبهبود 
کیفیت آموزش های هنرستانی از 

 محل اعتبارات کیفیت بخشی.

عوامل عدم تحقق:کمبود منابع مالی 
جهت به روز سازی ، استاندارد سازی ، 
تجهیز هنرستان ها متناسب با تحول 

بنیادین و تغییرات برنامه درسی و 
استانداردهای آموزش مهارت ؛نبود 

منابع الزم جهت تهیه مواد مصرفی در 
ها.عدم وجود برنامه مشخص در کارگاه 

بودجه سنواتی،کاهش جذب دانشجوی 
بلندمدت موسسه به استناد نامه شماره 

به  1317/11/16به تاریخ  1782488
منظور پیگیری اجرای مصوبه شماره 

 شورای عالی اداری  ، 227/12/32643

موسسه آموزش های عالی علمی 
 کاربردی -
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موسسه علمی کاربردی صنعت آب و 
برق:موسسه تنها مرکز آموزش تخصصی 

وزارت نیرو می باشد که به جذب 
دانشجویان بلند مدت به منظور تربیت و 

های تخصصی پرورش آنان در حوزه
 پردازد.صنعت آب و برق کشور می

  

دانشگاه جامع علمی کاربردی: تجهیز 
آزمایشگاه ها و کارگاه ها در مراکز 

مترمربع به  2033آموزشی به میزان 
مرکز رشد  22ازای هر دانشجو، ایجاد 

و نوآوری وابسته به مراکز علمی 
کاربردی با ارائه خدمات حمایتی از 
ایجاد و توسعه فناوری و نوآوری و 

پشتیبانی از اهداف اقتصادی مبتنی بر 
دانش و فناوری، راه اندازی سامانه 

آموزشی رصد اشتغال دانش آموختگان 
زش های علمی و تأثیرگذاری آمو

کاربردی در میزان اشتغال دانش 
آموختگان،توسعه، ارتقاء و راه اندازی 

خدمات الکترونیک دانشگاه نظیر 
سامانه آموزشی، سامانه هوش سازمانی 

(BI ،سامانه برنامه ریزی درسی ،)
سامانه گسترش، سامانه کتابخانه 
دیجیتال، ارتقای پرتال دانشگاه و 

امنیتی با ...،ارتقای خدمات فنی و 
رویکرد توسعه زیرساخت های سخت 
افزاری، شبکه و امنیت شبکه و پهنای 
باند نظیر بهره برداری از سامانه ویدئو 

کنفرانس، اتصال به شبکه ملی 
اطالعات، اتصال به شبکه دولت، 

طراحی و راه اندازی ایمیل برای کلیه 
دانشجویان و مدرسان،انجام 

 های تبلیغی و ترویجی بهفعالیت
منظور جذب و پذیرش دانشجو از 

طریق مؤسسه فرهنگی هنری سایه 
روشن، شرکت سروش آفتاب جام جم 

 و خبرگزاری های دانشجو و ایسنا

 دانشگاه جامع علمی کاربردی 
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 77بندذماده 

وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری مکلف است 
نسبت به ساماندهی 

التدریس مربیان حق
های فنی و آموزشکده

زیرمجموعه ای حرفه
وزارت آموزش و 

پرورش که به وزارت 
اند، مذکور انتقال یافته

تا سال دوم اجرای 
قانون برنامه اقدام 

 نماید.

دانشگاه فنی وحرفه ای: تهیه 
دستورالعمل مربوطه، طراحی سامانه به 

منظور ثبت اطالعات افراد واجد 
شرایط، بررسی مدارک و مستندات 
ثبت نام کنندگان، تصویب طرح 

ای متشکل تشکیل کمیته

ی مرکز هیأت امناء و ¬ازنماینده
ممیزه، نماینده سازمان برنامه و بودجه 

و معاون اداری و مالی دانشگاه در 
 هیأت امناء دانشگاه

  

 
بند پ ماده 

73 

از ابتدای اجرای قانون 
ها و برنامه دانشکده

های آموزشکده
ای حرفهفنی

زیرمجموعه وزارت 
 آموزش و پرورش با

کلیه امکانات، اموال 
منقول و غیرمنقول و 

نیروی انسانی و 
ها و تعهدات و دارایی

ها از وزارت مسؤولیت
مذکور منتزع و به 

وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری ملحق 

گردد. این حکم در می
طول اجرای قانون 

برنامه بر حکم تبصره 
واحده قانون ( ماده3)

پذیرش دانشجوی 
 های فنی وآموزشکده

ای، مراکز حرفه
معلم و دانشگاه تربیت

شهید رجایی مصوب 
حاکم  11/2/1381

 است.

دانشگاه فنی وحرفه ای:انجام پیگیری 
های حقوقی و برگزاری جلسات متعدد 
با مسئولین وزرارت اموزش و پرورش 
و کمیته مستندسازی ریاست جمهوری 

بابت انتقال باقی مانده امالکی که 
استان ،  31از  هنوز منتقل نشده اند )

استان باقی مانده اند و بقیه  1تعداد 
استانها تماماً اجرا و عملیاتی شده 

 است(

عدم همکاری وزارت آموزش و پرورش 
به دلیل ارزشمند بودن امالک که 
منجربه ورود کمیته مستندسازی 

ریاست جمهوری در جهت تسریع در 
 این امر شده است.

 دانشگاه فنی و حرفه ای
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 9- تصویر کالن فصل 

 4-9- و  ربطهای بخش در فصول ذیای دستگاهها و متغیرهای بودجهترین شاخصبررسی و تحلیل عملکرد مهم

 4991های مربوط به سال بینیپیش

 4991و  4997بررسی بودجه دستگاه های اجرایی بخش آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در سال  -4-4-9

 ایرمایهس هایدارایی تملک و ایهزینه اعتبارات قالب در ایحرفه و فنی آموزش بخش منابع قابل توجهی برای سنواتی بودجه قوانین در هرساله

 و موزشآ فصل از مرتبط عملیاتی هایبرنامه قالب در اعتبارات این. شودمی منظور استانی و ملی ایبودجه هایضمن ردیف اجرایی هایدستگاه برای

 خشب هزینه ای اعتبارات مجموع. شودمی منظور دارند عهده بر را هاآموزش این ارائه وظیفه که اجرایی هایدستگاه از دسته آن برای هافصل سایر یا

 .است آمده( 13) جدول مصوب شده در 1318 سال بودجه قانون در که

 (الیر ونیلیم به ارقام)4991 -4997 یها سال در یا حرفه و یفن آموزش بخش یها دستگاه اعتبارات: 499 جدول

 4997قانون بودجه سال 
 درصد رشد 4991الیحه 

 ابالغ مصوب دستگاه

 13022 8،231،443 7،816،361 6،112،622 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

 16026 313،137 271،316 271،422 دانشگاه جامع علمی، کاربردی

سپاری و توسعه مشارکت  برون -وزارت آموزش و پرورش
 در آموزش های کار و دانش

771،222 741،162 811،383 22068 

 13044 732،322 336،641 363،222 دانشگاه شهید رجائی

 13022 6،333،277 7،478،134 7،778،222 ایدانشگاه فنی و حرفه

کاربردی صنعت آب  -موسسه آموزش عالی علمی 
 1وبرق)کمک(

118،222 114،472 141،722 22022 

 13042 362،823 313،311 323،222 موسسه آموزش عالی علمی ، کاربردی جهاد کشاورزی

کمک به موسسه -وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
 آموزش عالی علمی کاربردی مهارت

12،322 11،132 12،322 2022 

 13071 16،813،233 13،273،462 13،636،722 جمع

 بندیجمع

 16،813،233به میزان کل کشور  1318سال  الیحه بودجهای و مهارتی دربخش آموزش فنی و حرفهپیش بینی شده در هزینه ای مجموع اعتبارات 

سازمان آموزش  سهم دهد از این میزان درصد رشد را نشان می 1306سال گذشته حدود  اعتبار مصوب میزان نسبت به این  باشد کهمی میلیون ریال

، سهم دانشگاه به خود اختصاص داده است آموزش فنی و حرفه ای بخشاعتبارات  درصد از 43 حدود میلیون ریال 8،231،443فنی و حرفه ای کشور با 

درصد از اعتبارات(، 1067میلیون ریال ) 313،137درصد از اعتبارات(، دانشگاه جامع علمی کاربردی 42حدود ) ریالمیلیون  6،333،277فنی حرفه ای با 

میلیون ریال  141،722برق درصد از اعتبارات(، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و 3073)میلیون ریال  732،322دانشگاه شهید رجائی 

درصد از اعتبارات( و موسسه  2028ریال ) میلیون 362،823جهادکشاورزیدرصد از اعتبارات(، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی  2061)

درصد از اعتبارات(؛ می باشد. همچنین میزان اعتبار ردیف برون سپاری برابر با  2026ریال ) میلیون 12،322آموزش عالی علمی کاربردی مهارت 

  .میلیون ریال است 811،383

کل کشور نسبت به اعتبار مصوب سال گذشته حدود   1318درالیحه بودجه سال همچنین اعتیارات تملک دارایی های سرمایه ای در این بخش 

 .دهددرصد رشد را نشان می 26
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 ایهای بودجهالمللی( تحوالت و شاخصبررسی تطبیقی)بین -4-9

. است بوده توجه مورد نیز ایحرفه و فنی هایآموزش عمومی، هایآموزش تحصیلی هایدوره کنار در باز دیر از  جهان، کشورهای بیشتر در

  استرالیا کشور در. شود بیشتری توجه هاآموزش این به باید که بودند باور این بر اکثریت است، گرفته صورت آمریکا کشور در که ایمطالعه براساس

 آموزش سرانه. نمایند می شرکت مهارتی های آموزش در (نفر میلیون 24 حدود)سال  74 تا 13 جمعیت از( نفر میلیون 3/4 معادل) درصد 26 ساالنه نیز

 مهارتی های آموزش هزینه درصد 46 همچنین، .شود می اجرا مجازی صورت به ها آموزش این درصد 13 و است ساعت 32 فرد هر برای مهارتی های

 در که وینح به هستند، آموزشی منسجم مشیخط یک به نیازمند کشورها همه یونسکو، توصیه براساس. کنندمی تامین عمومی نهادهای و دولت را

 و رسمی صورت به ایحرفه و فنی هایآموزش.  باشند شده دیده یکپارچه نظام این از اساسی بخشی عنوان به ایحرفه و فنی هایآموزش آن،

 فرمایانکار و صنایع صاحبان کشورها از برخی در حتی و دارند وجود کشورها بیشتر در اشتغال حین و اشتغال از قبل هایآموزش قالب در غیررسمی

 شترکیم ایحرفه و فنی آموزشی مؤسسات صنعت؛ بخش به فناوری انتقال برای همچنین،. شوندمی ملزم مهارتی هایآموزش برخی انجام برای نیز

 آموزش رتقاا در دولت آن در که است کشورهایی جمله از نیز ژاپن کشور. است کرده تأسیس کشورها آن در آلمان و فرانسه انگلستان، کشور سه با را

 . کندمی عمل فعال بسیار طور به ای حرفه و فنی های

 یستمس از بخشی ای حرفه و فنی هایآموزش کشورها اکثر در که است  مهم این دهنده نشان توسعه یافته، کشورهـای عالی آموزش نظام مطالعه

 این، رب عالوه. میشود محسوب یابنـد،مـی راه دانشـگاه بـه جامعـه تقاضای نوع بر بنا آن آموختگان دانش که هایی دانشکده یـا و متوسطه آموزش

 و نظری آنان هایآموزش درصد 32 صرفاً و شودمی اجرا و طراحی هاتکنسین تربیـت منظـور بـه و بوده مهارتی آنان های آموزش درصد 62 حدود

 به کشور، عالی های آموزش درصد 22از کمتر و بـوده بـرعکس موضـوع این ما کشور در که است حالی در این. است دانش و علم تولید مرزهـای در

 . است یافته اختصاص( ای حرفهوفنی و کـاربردیعلمـی) مهارتی آموزشهای

 روسیه دالر، 3722 ترکیه دالر، 2114 مالزی دالر، 2387 جنوبیآفریقای کشورهای در آموزشی سرانه دهدمی نشان هایبررسی دیگر طرف از 

 همچنین. است دالر 32374 سوئد و دالر 11313 ژاپن دالر، 13272 آلمان  دالر، 1713 جنوبی دالر،کره 8782 امارات دالر، 8218 کانادا دالر، 4281

 سازمان کارآموزان شامل ایران در آموزش سرانه حال این با. است دالر هزار12 اروپایی کشورهای در و دالر 3722 ترکیه کشور در آموزشی سرانه

 یاحرفه و فنی هایهنرستان آموزاندانش ریال، میلیون 22 پرورش و آموزش نظری شاخه هایآموزش ریال، میلیون 13 کشور ای حرفه و فنی آموزش

 دیگر و ایران بین شده یاد هایرقم مقایسه. است ریال میلیون73 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت دانشجویان ریال، میلیون42 پرورش و آموزش

 هارتیم هایآموزش سرانه حالت ترینخوشبینانه در. داردوجود  کشورها دیگر با ایران در آموزش سرانه میان معناداری تفاوت که دهدمی نشان کشورها

 متاسفانه دهدمی نشان کشورها دیگر در آموزش ارقام سرانه با شده یاد ارقام مقایسه. است دالر 1722 حدود عالی آموزش در و دالر332 ایران در

 چگونه و دارند قرار ترضعیف مراتب به سطحی در نیز مهارتی هایآموزش و است گرفته قرار غفلت مورد بلکه ضعیف تنها نه ایران در آموزش موضوع

 .2یابد سامان اشتغال نیز وادی این از که داشت امید و پرداخت کار نیروی آموزی مهارت به ایسرانه چنین با توانمی

 آموزان متوسطهای از کل دانشسهم هنرجویان فنی و حرفه

است. ای چه روندی را طی کردهآموزان دوره متوسطه در آموزش فنی و حرفهگذشته ثبت نام دانش 2212دهد که از سال نشان می 2 نمودار

ستمر بخش ریزی ماند اما کشورهایی که به تازگی به برنامههشود که دو کشور توسعه یافته آلمان و فرانسه روندی نزولی را پیش گرفتمالحظه می

با جهش نیز همراه  2213تا  2212های اند، حتی در بین سالاند )مانند ایران و فنالند( روندی صعودی را طی کردهای وارد شدهآموزش فنی و حرفه

 (.1است )نمودار بوده

                                                
 1318ای کشور سال حرفهوگزارش برنامه ساالنه سازمان آموزش فنی - 2
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 ی در کشورهای منتخبنظر متوسطه دوره آموزاندانش کل به یاحرفه و یفن آموزش در آموزاندانش نام ثبت نسبت: 4 نمودار

ای برخوردار هستند. البته نام آموزش فنی و حرفهشود در ایران زنان نسبت به مردان از سهم کمتری در ثبتمشاهده می 2همانطور که در نمودار 

های ان در آموزشنام مردهای منتخب نسبت ثبتگر برابر هستند، در اکثر کشورهای فنالند و سوئد که نسبت تقریبا یکسانی با یکدیجز در کشور

توان ای را کشور توسعه یافته فنالند داراست که میهای فنی و حرفهنام در آموزشای متوسطه بیشتر از زنان است. بیشترین سهم ثبتو حرفهفنی

 هاست(.ای مشاهده کرد )سوییس نیز جزو همین کشوری و حرفهفن تاکید کشورهای توسعه یافته را بر مبنای گسترش آموزش

 

 ایحرفهوهای فنیهای آموزشسهم مردان و زنان در ثبت نام دوره :4 نمودار
 

 4911-4994ای در تولید ناخالص داخلی سهم آموزش فنی و حرفه

نشان دهنده روند صعودی در اعتبارات  3روندی نزولی را طی سالیان گذشته طی کرده است، اما نمودار  3نمودار سهم آموزش کل ایران با توجه به 

ای است که نشان از برنامه ریزی روی آموزش مهارتی و غیررسمی جهت باال بردن میزان خوداشتغالی  وکاهش نرخ بیکاری های فنی و حرفهآموزش

 انجام گرفته است.
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 4555-4544سهم آموزش کل در تولید ناخالص داخلی  :9نمودار 

 منبع : داده آماری یونسکو

ای غیررسمی از تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب سهم آموزش فنی و حرفه 1313تا  1388دهد از سال نشان می 4نمودار 

 .نفت روندی صعودی را داشته است

 4911-4994ای غیر رسمی در تولید ناخالص داخلی حرفه : سهم آموزش فنی و1نمودار  

  

202

202

204

207

208

102

102

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

سهم آموزش در تولید ناخالص داخلی

سهم آموزش در تولید ناخالص داخلی بدون نفت



 444 ای و ...فنی و حرفه: آموزش لمفصل چه م: امور آموزش و پژوهش /نهبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

 
 

 

 1-ها، راهبردها و اقدامات اجراییهدف 

 4-1- هاهدف 

 ای: اهداف کمی بخش آموزش فنی و حرفه41 جدول

4991 
 هدف کمی

 ردیف اهداف کلی
 عنوان واحد

 الیحه 1
 ارائه لوایح مربوط به مرجع ملی هماهنگی و نیز قانون آموزش فنی و

 آموزیای و مهارتحرفه
تقویت انسجام و یکپارچگی نظام آموزش 

 آموزیای و مهارتفنی و حرفه
1 

 ای)دولتی و غیردولتی(میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه هزارنفر ساعت 328222

های بخش دولتی و گسترش مشارکت
ای و غیردولتی آموزش فنی و حرفه

 آموزیمهارت

2 

 ای به جمعیت فعالغیررسمی فنی و حرفهمیزان آموزش  ساعت 18
و  ایافزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه

 آموزیمهارت
3 

 4 ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها برداران روستائیای به بهرهمیزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه ساعت 107

 3 ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها جمعیتتعداد دانشجویان کاردانی مهارتی در هر یکصدهزار نفر  دانشجو 1436

 7 ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها های کاردانی مهارتی به کل دانشجویاننسبت دانشجویان دوره دانشجو 2703

 درصد 42
آموزان دوره ای و کاردانش به کل دانشنسبت هنرجویان فنی و حرفه

 دوم متوسطه
 نیازهاایجاد قدرت انطباق مراکز با 

 
6 

 درصد 42
ای و کاردانش دختر به کل هنرجویان نسبت هنرجویان فنی و حرفه

 ای و کاردانشفنی و حرفه
 ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها

 
8 

 4-1- راهبردها 

 نهادی امکانات و شرایط آوردن فراهم -

 هاآن پیوستگی مسیرهای تقویت و هازیرنظام بین همکاری توسعه -

 اجرایی هایدستگاه در وریبهره ارتقای -

 هازیرنظام بین دولتی منابع تخصیص در بازنگری و مالی منابع پایداری ارتقای -

 مهارتی هایآموزش به خاص هایگروه دسترسی -

 کاردانش و ایحرفه و فنی متوسطه آموزش کیفی ارتقای -

 مهارتی عالی هایآموزش کیفی ارتقای -

 دولت کارکنان شغلی هایآموزش کیفی ارتقای و افزایش -

 مهارتی غیررسمی آموزش کیفی ارتقای و افزایش -

 هااستان در آموزی مهارت و ایحرفه و فنی آموزش هدفمند توسعه -

 تقاضامحور رویکردهای ارتقای و گسترش -

 آنها مستمر بهبود و هاآموزش کیفیت تضمین -

 آموزش غیردولتی کنندگانعرضه از حمایتی و همکاری بسته طراحی -
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 9-1- اقدامات اجرایی 

  ایحرفه و فنی آموزش فراگیری به الزام قانون شدن اجرایی برای عمل برنامه تهیه -

 تقاضا وردم هایحوزه در عملکرد و ظرفیت بین شکاف کاهش برای ریزیبرنامه و هااستان تفکیک به آموزشی موجود هایظرفیت تبیین -

 وریبهره هایشاخص تحول خصوص در سالیانه گزارش تهیه در آنها رصد و آموزش کنندهعرضه هایدستگاه در وریبهره هایشاخص تعیین -

 افتصاد و مدیریت ریزی،برنامه در متخصص انسانی نیروی تربیت هایرشته ایجاد برای عالی آموزش گسترش شورای به پیشنهاد ارائه -

 دکترا و ارشد کارشناسی سطوح در آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش

 هاآن فروش برای بازاریابی گسترش و آموزش کنندگانعرضه تولیدی خدمات و محصوالت کیفیت افزایش -

 دولت کارکنان آموزش در هابنگاه مالی مشارکت برای الزم مقررات و لوایح تدوین و تهیه -

 هاهنرستان کردن تولیدی راستای در مدیریت -

 واقفین و خیرین ظرفیت از استفاده -

 روستایی زنان ویژه به 1318-1422 هایسال در کشاورزی بردارانبهره آموزش توسعه -

 عهدوم اجرای برنامه ششم توس سال در کشور استان چند در روستایی زنان آموزش گسترش مناسب هایبرنامه تهیه برای اینمونه مطالعه -

 بعد هایسال در شده تأیید هایبرنامه اجرای و

 آنها مؤثر بکارگیری و کشاورزی آموزش در موجود منابع و هاظرفیت برداریبهره -

 غیررسمی هایسکونتگاه در ساکن جمعیت برای ریزیبرنامه در مهارتی آموزش برای مشخص سرفصل گرفتن نظر در -

 خاص هایگروه نیاز مورد آموزش عرضه برای غیردولتی بخش از دعوت -

 کار نیروی مهارت افزایش جهت در ایحرفه و فنی آموزش بهبود و گسترش -

 کاردانش و ایحرفه و فنی هایشاخه متخصص انسانی نیروی ساماندهی -

 اب استان تفکیک به ایحرفه و فنی و کاردانش هایشاخه هایآزمایشگاه و هاکارگاه تجهیز برای الزم سازوکار طراحی و ریزیبرنامه -

 (2) تنظیم قانون به موادی الحاق قانون( 73) ماده( ب) بند از حاصل منابع از استفاده

 هاهنرستان تجهیز و ایجاد برای ریزیبرنامه -

 موجود انسانی نیروی بازتوزیع برای ریزیبرنامه -

 هنرآموزان عملی و دانشی هایتوانمندی ارتقای برای مندنظام ریزیبرنامه -

 کارآفرینی جشنواره برگزاری و هاهنرستان در کارآفرینی و کار فرهنگ توسعه -

 کاردانش و ایحرفه و فنی آموزش زمینه در پژوهش سازینهادینه -

 هاهنرستان به بخشی کیفیت طرح تدوین -

  هاهنرستان به اعتباربخشی نظام کاربست -

 کارخانه جوار مهارتی آموزش گسترش -

 و فنی آموزش هایبرنامه و هافعالیت تنظیم برای فناوری و تحقیقات علوم، وزارت با پرورش و آموزش وزارت مستمر ارتباط برقراری -

  عالی و متوسطه ایحرفه

 مهارتی عالی آموزش ومؤسسات هادانشگاه هایمأموریت بر مبتنی انسانی نیروی با مرتبط هایبرنامه تنظیم -

 افزاییدانش هایبرنامه نمودن اجرایی برای ذیربط مؤسسات سایر و مربی تربیت مرکز و رجایی شهید دانشگاه موجود هایظرفیت از استفاده -

 ایحرفه علمی هیأت اعضای و مدرسین هنرآموزان، مهارتی ارتقای و تأمین و
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  مهارتی عالی التحصیالنفارغ فعالیت وضعیت تحلیل برای پیگیرانه مطالعه انجام -

 کارخانه جوار مهارتی آموزش گسترش -

 آنها بر مؤثر نظارت و کارآموزی و کارورزی هایدوره گسترش ریزیبرنامه -

 درسی برنامه و مهارتی استانداردهای تدوین برای اقتصادی هایبخش متخصصین بکارگیری -

 کارکنان شغلی هایآموزش توسعه -

 اجرایی هایدستگاه در شایستگی بر مبتنی شغلی آموزش برنامه تدوین -

 کارکنان آموزش نظام نمودن اجرایی -

 معین سامانه در اجرایی هایدستگاه مدیران و کارکنان شغلی آموزش وضعیت از مستمر دهیگزارش -

 دولت کارکنان شغلی آموزش در مجوز دارای غیردولتی بخش و کاربردی علمی جامع دانشگاه مؤسسات هایظرفیت بکارگیری -

 غیررسمی مهارتی هایآموزش در دیده دوره کارآموزان فعالیت وضعیت از مستمر گیرانهپی مطالعات انجام -

 مهارتی آموزش گوناگون هایزمینه در کارآفرینی آموزش گسترش -

 مهارتی آموزش تکنولوژی و محتوا نمودن روزبه -

 درسی برنامه و مهارتی استانداردهای تدوین و اصالح بازنگری، در هابنگاه و غیردولتی بخش بکارگیری برای برنامه تنظیم -

 آن گزارش انتشار و ایحرفه و فنی آموزش مراکز بندیرتبه در اعتبارسنجی -

 تعاون هایاتاق و تعاونی هایاتحادیه برای ایحرفه و فنی آموزش توسعه -

 ایتدوین و استقرار چهارچوب صالحیت حرفه -

 آن ای و مهارتی و دبیرخانهو تربیت فنی، حرفهتشکیل شورای عالی آموزش  -

 ای و مهارتی و چهارچوب صالحیت، حرفهتشکیل مرکز سنجش آموزش و تربیت فنی -

 تدوین نظام اطالعات بازار کار -

  خاص هایاستان برای کاردانش و ایحرفه و فنی هایشاخه برای ویژه ریزیبرنامه -

 تحقیقات علوم، و پرورش و آموزش هایوزارت توسط هااستان در آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش تحول و توسعه راه نقشه تهیه -

  ایحرفه و فنی آموزش سازمان و فناوری و

 برنامه چهارم سال در تحلیلی گزارش ارائه و برنامه اول سال سه در پیوسته کاردانی آموزش اینمونه اجرای -

 آنها یشیآما اسناد و استانی توسعه اسناد بر مبتنی هااستان برای( غیررسمی و رسمی) مهارتی هایآموزش هایویژگی و هامؤلفه استخراج -

 و انرژی آب، موضوعات با ارتباط در مهارتی آموزش موجود برنامه محتوای در درج یا ویژه برنامه صورت به تکمیلی آموزش برنامه تهیه -

 (مرتبط آموزشی موضوعات در) کنندهعرضه هایدستگاه توسط زیستمحیط

 ملی هایحرفه و مشاغل بندیطبقه الگوی طراحی -

 شغلی استاندارد دارای مشاغل دانشنامه تدوین و طراحی -

 کار بازار اطالعات جامع نظام در( آموزش عرضه) مهارتی هایآموزش اطالعات و هاداده تکمیل به کمک -

 هابرنامه محتوای و استانداردها تدوین در کارفرمایان و غیردولتی بخش ظرفیت بکارگیری برای برنامه تنظیم -

 ایحرفه و فنی مراکز در آموزشی و شغلی مشاوره توسعه -

 الکترونیکی مشاوره گسترش و برداریبهره اندازی،راه طریق از ایحرفه و فنی آموزش مشاوره به جامعه آحاد دسترسی تسهیل -

 بازارکار نیاز اساس بر آموزیمهارت افزایش و هاآموزش علمی نمودن روزآمد هدف با دروس سرفصل بازنگری -
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 آموزاندانش برای شغلی و تحصیلی هدایت ، استعدادیابی مشاوره، خدمات توسعه -

 غیردولتی و دولتی هایدستگاه با مشارکت توسعه -

 آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش معتبر المللیبین مؤسسات و پیشرو کشورهای با ارتباط برقراری هدف با نامهتفاهم عقد -

 هدف کشورهای در متقاضیان برای آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش بازار ایجاد -

 آموزیمهارت و کار ارزش معرفی برای متنوع هایرسانه از استفاده -

 پرورش و آموزش درسی هایبرنامه در آموزیمهارت و کار ارزش ترویج سازیفرهنگ -

 شآموز فرهنگ توسعه و تعمیق برای پرورش و آموزش وزارت و ایحرفه و فنی آموزش سازمان بین یافتهسازمان و تنگاتنگ همکاری -

 هاخانواده در ایحرفه و فنی

 اعتبارسنجی و کیفیت ارزشیابی برای غیردولتی نهادهای و موسسات از استفاده و ایجاد -

 آموختگانمهارت فعالیت وضعیت تحلیل برای گیرانهپی مطالعه انجام -

 افزاییدانش هایبرنامه نمودن اجرایی برای ذیربط مؤسسات سایر و مربی تربیت مرکز و رجایی شهید دانشگاه موجود هایظرفیت از استفاده -

 مهارتی مربیان و هنرآموزان مدرسان، مهارتی ارتقای و

 آموزیمهارت و ایحرفه و فنی آموزش اصلی هایدستگاه در غیردولتی بخش به اعتباری و فنی هایکمک طرح تقویت -

 آنها به غیردولتی بخش در ظرفیت دارای و هزینه کم( غیررسمی و رسمی) مهارتی هایآموزش واگذاری -

 ظرفیت و مجوز دارای غیردولتی بخش از خدمات خرید و امکانات واگذاری روش از استفاده -

 غیردولتی بخش در ظرفیت دارای مهارتی هایرشته و هازمینه در دولتی هایفعالیت کاهش برای ریزیبرنامه -

 مهارتی هایآموزش امکانات فاقد محروم هایاستان در غیردولتی بخش از خدمات خرید برنامه طراحی -

 : اهداف کلی بخش و راهبردهای دستیابی به هدف کلی44 جدول

 ردیف اهداف کلی بخش دستیابی به هدف کلیراهبردهای 

تقویت انسجام و یکپارچگی نظام آموزش فنی و  فراهم آوردن شرایط و امکانات نهادی -الف
 آموزیای و مهارتحرفه

1 

 2 وری در کاربرد منابعافزایش بهره ها و تقویت مسیرهای پیوستگی آنهازیرنظام و هماهنگی بین توسعه همکاری -الف

 آموزیای و مهارتکنندگان آموزش فنی و حرفهوری در عرضهارتقای بهره -ب

فنی و  های آموزشارتقای پایداری منابع مالی و بازنگری در تخصیص منابع دولتی بین زیرنظام -ج
 آموزیای و مهارتحرفه

 

 نیازها ایجاد قدرت انطباق مراکز با های مهارتیهای خاص به آموزشگروه دسترسی  -الف

 

3 

 ای و کاردانش ارتقای کیفی آموزش متوسطه فنی و حرفه  -ب

 های عالی مهارتیارتقای کیفی آموزش -ج

  شغلی کارکنان دولتافزایش و ارتقای کیفی آموزش -د

 افزایش و ارتقای کیفی آموزش غیررسمی مهارتی -هـ

  ها ای و مهارت آموزی در استانتوسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه -و

ای و افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه گسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحور-الف
 آموزیمهارت

4 

 ها و بهبود مستمر آنهاتضمین کیفیت آموزش -ب

های بخش دولتی و غیردولتی گسترش مشارکت غیردولتی آموزشکنندگان طراحی بسته همکاری و حمایتی از عرضه -الف
 آموزیای و مهارتآموزش فنی و حرفه

3 
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 یآموزمهارت و یاحرفه و یفن آموزش فصل ششم برنامه در هااستیس و راهبردها: 44 جدول

 ردیف راهبردهای دستیابی به هدف کلی هاسیاست اقدام اساسی

  رتیای و مهاتربیت فنی، حرفهتشکیل شورای عالی آموزش و      ــالحیت ــتقرار چهارچوب صـ اسـ
 ای ملیحرفه

       ــالح نظــام آموزش فنی و اصـ
ــتای بهبود کارکردها و حرفه ای در راس

 نیاز بازارکار

 1 فراهم آوردن شرایط و امکانات نهادی

            به قانون الزام  ــدن  مه عمل برای اجرایی شـ نا یه بر ته
 ای  فراگیری آموزش فنی و حرفه

  ها و های موجود آموزشی به تفکیک استان  ظرفیتتبیین
ــکاف بین ظرفیت و عملکرد در     برنامه   ریزی برای کاهش شـ
 های مورد تقاضاحوزه

 ده  کننهای عرضهوری در دستگاههای بهرهتعیین شاخص
آموزش و رصد آنها در تهیه گزارش سالیانه در خصوص تحول     

 وریهای بهرهشاخص

 ریســـا یهاتیظرف از اســـتفاده 
  و یدولت یهاســـازمان و هادســـتگاه

  و یفن متوسطه  آموزش یبرا یردولتیغ
   کاردانش و یاحرفه

 ــدن یاتی عمل  به  الزام قانون  شـ
  یاحرفه  و یفن یها آموزش یریفراگ

 برنامه اول سال در

 ــترش   یهادوره یریبکارگ و گس
   یاحرفه و یفن وستهیپ یکاردان

 یاستانداردها نیتدو در یهماهنگ  
 آموزش بخش یهارنظامیز در یآموزش 

 یآموزمهارت و یاحرفه و یفن

ها و تقویت زیرنظام بین توسعه همکاری
 مسیرهای پیوستگی آنها

2 

    ــترش آموزش عالی برای ــورای گس ــنهاد به ش ارائه پیش
ته    ــ جاد رشـ ــص در     ای یت نیروی انســـانی متخصـ های ترب

مه   نا فه     بر ــاد آموزش فنی و حر یت و افتصـ مدیر ای و ریزی، 
 آموزی در سطوخ کارشناسی ارشد و دکترامهارت

 موجود یهاتیظرف از مؤثر استفاده 

   مه نا  یروین تی ترب یبرا یزیربر
ــان ــص یانسـ مه   متخصـ نا   و یزیربر

  و یفن آموزش اقتصــــاد و تی ریمد 
 یاحرفه

کنندگان آموزش فنی وری در عرضهارتقای بهره
 آموزیای و مهارتو حرفه

          ــوالت فزایش کیفیــت محصـ و خــدمــات تولیــدی    ا
 کنندگان آموزش و گسترش بازاریابی برای فروش آنهاعرضه

   تهیه و تدوین لوایح و مقررات الزم برای مشــارکت مالی
 ها در آموزش کارکنان دولتبنگاه

 هامدیریت در راستای تولیدی کردن فعالیت هنرستان 

 ست یس  تیتقو  و خدمات فروش ا
صوالت   یفن آموزش مراکز یدیتول مح

 یاحرفه و

  ازیــن مورد یمــال منــابع نیتــأم  
ضا  بخش به یمتک ،هابنگاه  جادیا و تقا

 یآموزمهارت صندوق

  سب ص  نمودن متنا  عمناب صیتخ
  یرقرارب بر یمبتن هارنظامیز نیب یدولت

صت  س    فر ستر ش  برابر ید  یبرا یآموز
 هاآموزش یاثربخش و انیمتقاض

ارتقای پایداری منابع مالی و بازنگری در 
 های آموزشمنابع دولتی بین زیرنظامتخصیص 

 آموزیای و مهارتفنی و حرفه

  ان  بردارتخصیص منابع مالی مورد نیاز برای آموزش بهره
 به ویژه زنان روستایی 1318-1422های کشاورزی در سال

 سترش     ای برای تهیه برنامهمطالعه نمونه سب گ های منا
سال اول برنامه  آموزش زنان روستایی در چند استان کشور در    

 های بعدهای تأیید شده در سالو اجرای برنامه

 ها و منابع موجود در آموزش کشــاورزی و تجهیز ظرفیت
 بکارگیری مؤثر آنها

        شخص برای آموزش مهارتی صل م سرف در نظر گرفتن 
مه   نا نت   در بر ــکو ــاکن در سـ های  گاه ریزی برای جمعیت سـ
 غیررسمی

  ضه آ موزش مورد نیاز  دعوت از بخش غیردولتی برای عر
 های خاصگروه

  در کــارانی ب  آموزش  بــه توجــه  
  النیالتحص فارغ ژهیو به کار یجستجو 
 یدانشگاه

 و یمهارت آموزش به خاص دیتأک 
 یکشاورز بردارانبهره یتوانمندساز

  جه هارت  آموزش به  تو نان  یم  ز
 ییروستا

  ک موز مهــارت  بر  دیــتــأ   در یآ
 یررسمیغ یهاگاهسکونت

  هارت  به  توجه ــار یآموزم   اقشـ
س  س  معرض در ای و ریپذبیآ  یهابیآ

 یاجتماع

 3 های خاص به آموزش مهارتیگروه دسترسی
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 ردیف راهبردهای دستیابی به هدف کلی هاسیاست اقدام اساسی

 ها  ریزی و طراحی سازوکار الزم برای تجهیز کارگاهبرنامه
ــگاه   ــاخه و آزمایشـ ای به های کاردانش و فنی و حرفههای شـ

صل از بند )ب( ماده )     ستفاده از منابع حا ستان با ا (  73تفکیک ا
 (2قانون الحاق موادی به قانون تنظیم )

  نه مد   32کرد هزی حاصــــل از فروش  درصــــد از درآ
ــین آالت و تجهیزات مازاد وزارت آموزش و پرورش برای ماشـ

 هاتجهیز هنرستان

 هاریزی برای ایجاد و تجهیز هنرستانبرنامه 

   فه ــترش و بهبود آموزش فنی و حر هت   گسـ ای در ج
 افزایش مهارت نیروی کار

  شبخ تیظرف از استفاده  کردیرو 
 یبرا  یعموم    ینهــادهــا  و یردولت  ی غ 

 خاص یهاگروه به آموزش

        شاخه صص  سانی متخ های فنی و ساماندهی نیروی ان
 ای و کاردانشحرفه

 ریزی برای بازتوزیع نیروی انسانی موجودبرنامه 

 ــیمند برای ارتقای توانمندیریزی نظامبرنامه   های دانش
 و عملی هنرآموزان

  هاافزایش متناسب نرخ سرانه )غیرپرسنلی( در هنرستان 

        تان ــ کارآفرینی در هنرسـ کار و  عه فرهنگ  ــ ها و  توسـ
 برگزاری جشنواره کارآفرینی

 ای وسازی پژوهش در زمینه آموزش فنی و حرفهنهادینه 
 کاردانش

 هاتدوین طرح کیفیت بخشی به هنرستان 

 هاکاربست نظام اعتباربخشی به هنرستان 

 و زاتیتجه  بهبود و یروزآور به 
 هاهنرستان امکانات

 ــ تنوع  و یفن آموزش به یبخش
  یهاتیظرف شیافزا و دختران یاحرفه

 مربوط

 هاهنرستان به یبخش اعتبار 

 س  یزیربرنامه در تحول   یفن یدر
فه  و  بر دی تأک  با  کاردانش  و یاحر

ــتغــال ،ینیکــارآفر  آموزش و یخوداشـ
 العمرمادام

 آموزش متوسطه فنی وارتقای کیفی 
 ای و کاردانشحرفه

   برقراری ارتباط مستمر وزارت آموزش و پرورش با وزارت
های   ها و برنامه   علوم، تحقیقات و فناوری برای تنظیم فعالیت    

 ای متوسطه و عالی آموزش فنی و حرفه

       ــاختارها و تنظیم برنامه با نیروی   ایجاد سـ های مرتبط 
سانی مبتنی بر   شگاه مأموریتان سات آموزش    های دان س ها ومؤ

 عالی مهارتی

  های موجود دانشـگاه شـهید رجایی و   اسـتفاده از ظرفیت
مرکز تربیت مربی و سایر مؤسسات ذیربط برای اجرایی نمودن 

ــای  های دانشبرنامه ــین و اعض افزایی و ارتقای مهارتی مدرس
 ایهیأت علمی حرفه

    عه پی نه برای تحلیل  انجام مطال یت     گیرا ــعیت فعال   وضـ
 التحصیالن عالی مهارتی  فارغ

 گسترش آموزش مهارتی جوار کارخانه 

 های کارورزی و کارآموزی و ریزی گســترش دوره برنامه
 نظارت مؤثر بر آنها

   های اقتصادی برای تدوین  بکارگیری متخصصین بخش
 استانداردهای مهارتی و برنامه درسی

   عت مان  و ها تی مأمور  رییتغ از م
ــگاه دنبازگردان ــات  و هادانش ــس   مؤس
  یهاتیمامور به یمهارت یعال آموزش
 قانونی 

  قا ــتگیپ یارت   یها آموزش یوسـ
  متوســطه یهاآموزش با یمهارت یعال
 هب توجه با کاردانش و یاحرفه و یفن

 یادیبن نظام تحول دیجد نظام

  ساز س  یتوانمند   یاعضا  و نیمدر
 یاحرفه یعلم أتیه

 ــترش باط  گسـ گاه  با  ارت  و ها بن
  یندها  یفرا در آنها  تی ظرف یریبکارگ 

 یاصل

 صد  و یریگره ص فارغ ر   نالیالتح
 بازخورد افتیدر و

 ــاز نهیزم ــتاندارد یبرا یسـ   اسـ
ــاز ــک و یس   یابیارز یهاکانون لیتش
 به یاحرفه و یفن یهایســـتگیشـــا

 یردولتیغ صورت

 عالی مهارتی ارتقای کیفی آموزش

      ــغلی کارکنان و بار برای آموزش شـ مدیران در   درج اعت
 برنامه و فعالیت معین در قوانین بودجه سنواتی

     تدوین برنامه آموزش شــغلی مبتنی بر شــایســتگی در
 های اجراییدستگاه

 اجرایی نمودن نظام آموزش کارکنان 

  ــغل   یهــاآموزش   بر  یمبتن     یشـ
ــا ــتگیشــ  رانیمـد  و کـارکنـان   یسـ

 وردم منابع نیتام و ییاجرا یهادستگاه 
 آن ازین

 شغلی  افزایش و ارتقای کیفی آموزش
 کارکنان دولت
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 ردیف راهبردهای دستیابی به هدف کلی هاسیاست اقدام اساسی

 دهی مستمر از وضعیت آموزش شغلی کارکنان و    گزارش
 های اجرایی در سامانه معینمدیران دستگاه

 س بکارگیری ظرفیت شگاه جامع علمی   های مؤ -سات دان
ــغلی   کاربردی و بخش غیردولتی دارای مجوز در آموزش  شـ

 کارکنان دولت

  ستفاده شگاه  تیظرف از ا  عجام دان
 یشغل یهاآموزش در یکاربرد یعلم

 ش  مؤسسات   سهم  شیافزا   یآموز
 یدولت کارکنان آموزش در یردولتیغ

    ــعیت فعالیت       انجام مطالعات پی ــتمر از وضـ گیرانه مسـ
 های مهارتی غیررسمیکارآموزان دوره دیده در آموزش

    )ــامل نظام پرداخت ــتخدامی )ش ــنهاد نظام اس تهیه پیش
سازمان آموزش فنی و   ای در قالب قوانین موجود  حرفهمربیان 

 هاهای آنو استفاده از ظرفیت

 ــترش آموزش نه    گسـ ناگون     کارآفرینی در زمی های گو
 آموزش مهارتی

 روز نمودن محتوا و تکنولوژی آموزش مهارتیبه 

     ها   تنظیم برنامه برای بکارگیری بخش غیردولتی و بنگاه
ــتانداردهای مهارتی و  ــالح و تدوین اس  برنامه در بازنگری، اص

 درسی

  بندی  منظور نمودن اعتبار ویژه برای اعتبارسنجی در رتبه
 ای و انتشار گزارش آنمراکز آموزش فنی و حرفه

  سعه آموزش های تعاونی  ای برای اتحادیهفنی و حرفه تو
 های تعاونو اتاق

 های عمومی و تخصصی بخش تدوین سند جامع آموزش
 تعاون کشور

 تعاون کشور ها در بخشنیازسنجی آموزشی تعاونی 

 های با هدف صادراتارائه آموزش تخصصی تعاونی 

 مر    یری گ ره ت ــ تغــال   مسـ ــ   اشـ
  از بازخورد افتی در و آموختگان مهارت 
هارت  گان م ما    و آموخت  در) انی کارفر
 اصـالح  یبرا( کار به اشـتغال  صـورت 

 یآموزش یهابرنامه

 انیربم یشغل  یارتقا ریمس  نییتع 
  یارتــقــا و یبــنــدرتــبــه و یدولــتــ

   انیمرب یهایستگیشا

 ــ در تحول   جــادی ا  و هــاوهی شـ
ــ  یهــابرنــامــه  موزشـ ن      یآ ت ب  بر  یم

 کردیرو و نگرکل نگاه با هایستگ یشا 
 اورانهفن و نانهیکارافر

   گر ن ــالح ،یبــاز  نی تــدو و اصـ
ها      ندارد تا ــ هارت  یاسـ   یمحتوا و یم

  و یردولتیغ بخش مشارکت  با یآموزش 
 هابنگاه

 هاهیاتحاد ع،یصنا  مشارکت  جلب  
 یکشاورز  و یخدمات ،یدیتول صنوف  و

 انیجومهارت یابیارزش و آزمون در

 ــنج   زمراک یبندرتبه و یاعتبارس
 اشــتغال  زانیم بر دیتأک با یآموزشــ 
 آموختگانمهارت

  ــعه ــ کاربرد  و توسـ   یها وهیشـ
 نینو یاحرفه یریادگی - یاددهی

  ای در  توسعه آموزش فنی و حرفه
 سهم تعاونها به منظور افزایش تعاونی

 افزایش و ارتقای کیفی آموزش
 غیررسمی مهارتی

 

   مه نا خه  بر ــا فه  ریزی ویژه برای شـ ای و های فنی و حر
ــتان   ــله قابل توجه از          کاردانش برای اسـ های خاص )با فاصـ

 ها( در سال اول برنامهمیانگین شاخص

    سعه و تحول آموزش فنی و حرفه شه راه تو  ای وتهیه نق
ستان مهارت های آموزش و پرورش ها توسط وزارت آموزی در ا

   ایو علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آموزش فنی و حرفه

 ای آموزش کاردانی پیوسته در سه سال اول     اجرای نمونه
 برنامه و ارائه گزارش تحلیلی در سال چهارم برنامه

 فه ا ــتخراج مؤل های مهارتی    های آموزش ها و ویژگی سـ
ستان      سمی( برای ا سمی و غیرر سعه      )ر سناد تو ها مبتنی بر ا

 استانی و اسناد آمایشی آنها

          ــورت برنامه ویژه یا تهیه برنامه آموزش تکمیلی به صـ
با         باط  هارتی در ارت مه موجود آموزش م نا درج در محتوای بر

ــوعات آب، انرژی و محیط ــت تموض ــتگاهزیس ــط دس های  وس
 کننده )در موضوعات آموزشی مرتبط(عرضه

   ــعه  یزیربرنامه  با  مهارت  توسـ
جه  ها    به   تو ند ــ ما  یسـ ــیآ   و یشـ

 یاهبخش تیظرف ،یاستان یهاتیظرف
ــاد ــ تی محروم ،یاقتصـ  در یآموزشـ

  خاص یهاناستا

 سطه  آموزش بر دیتاک  و یفن متو
ست یپ یکاردان و کاردانش و یاحرفه   هو

 خاص یهااستان در

  جه ها ی ن به  تو قه  یاز  و  یامنط
ــرزم شیآما   ن،یعناو در یبازنگر و نیس

 ازهاین با متناسب هابرنامه و هامحل رشته،

 ولتح راه نقشه کاربست و نیتدو  
ــعه  و   و یاحرفه  و یفن آموزش توسـ

 مرتبط یهارنظامیز در یآموزمهارت

ای و مهارت توسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه
 هاآموزی در استان
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  جه له  در آموزش به  تو   یها مقو
  آب، مثــل یبحران یهــاحوزه و مهم
نرژ  ح    و یا ــتیزطی م ــه و ســ   ارائ

موزش  م      یهــاآ ک   کنــار   در یل ی ت
 یآموزمهارت

 های ملیبندی مشاغل و حرفهطراحی الگوی طبقه 

 طراحی و تدوین دانشنامه مشاغل دارای استاندارد شغلی 

    های مهارتی    آموزشها و اطالعات   کمک به تکمیل داده
 )عرضه آموزش( در نظام جامع اطالعات بازار کار

      تنظیم برنامه برای بکارگیری ظرفیت بخش غیردولتی و
 هاکارفرمایان در تدوین استانداردها و محتوای برنامه

 ایتوسعه مشاوره شغلی و آموزشی در مراکز فنی و حرفه 

        شاوره آموزش فنی و سی آحاد جامعه به م ستر سهیل د ت
ــاوره  اندازی، بهرهای از طریق راهحرفه ــترش مش برداری و گس

 الکترونیکی

   بازنگری ســرفصــل دروس با هدف روزآمد نمودن علمی
 آموزی بر اساس نیاز بازارکارها و افزایش مهارتآموزش

 
 

 ــتفاده ــتمر اس  جامع نظام از مس
ــعه در بازارکار اطالعات  آموزش توسـ

 یمهارت و یاحرفه و یفن

 یبرا یمهارت یها آموزش توسعه  
 شده ییشناسا یررسمیغ مشاغل

  جه   آموزش در ینیکارآفر  به  تو
 بخش نقش تیمحور با یاحرفه و یفن
   یردولتیغ

 گاه  الزام ــاد یها بن   به  یاقتصـ
موز حرفــه  تقــا  و یآ مر     یار ت  مســـ

ــا ــتگیش ــاغل یاحرفه یهایس   و نیش
ــازوکار جادیا ــو یبرا الزم سـ  قیتشـ

ــاد یها بنگاه   یآموزحرفه  به  یاقتصـ
 کارگران

 میتنظ در انیکارفرما مشــارکت  
 هاتیفعال و هابرنامه

 ــتغــال آموزش تیــتقو   ،یخوداشـ
 ورزش و سالمت بانیپشت نظام آموزش

 ظام  یاجرا و یطراح مات    ن  خد
  و یلیتحص تیهدا ،یابیاستعداد مشاوره

، تقویت آموزش آموزانمهارت به یشغل 
خوداشـــتغالی، آموزش نظام پشـــتیبان 

 ورزش سالمت و

 های  ســـازی مشـــاوره عمومی
ای در جامعه و تعمیم وزش فنیو حرفه»آ

فرهنــگ مهــارت از طریق همکــاری  
مان آموزش فنی و    ــترک ســــاز مشـ

ستگاه   حرفه سایر د های مرتبط و ای با 
 های جمعیرسانه

 1 گسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحور

   ــورهای          عقد تفاهم نامه با هدف برقراری ارتباط با کشـ
سات بین      س شرو و مؤ ای و المللی معتبر آموزش فنی و حرفهپی

 آموزیمهارت

    آموزی برای  ای و مهارت ایجاد بازار آموزش فنی و حرفه
 متقاضیان در کشورهای هدف

  های متنوع برای معرفی ارزش کار و اســتفاده از رســانه
 آموزیمهارت

  نگ هارت    فره کار و م آموزی در  ســـازی ترویج ارزش 
 درسی آموزش و پرورشهای برنامه

 یافته بین ســازمان آموزش  همکاری تنگاتنگ و ســازمان
ای و وزارت آموزش و پرورش برای تعمیق و فنی و حرفــه

 هاای در خانوادهتوسعه فرهنگ آموزش فنی و حرفه

 ــتفاده   رد یالمللنیب تجارب از اس
 یآموزش یاستانداردها نیتدو

   بــا یخــارج  تعــامالت   یبرقرار 
 یهاســازمان ای شــرویپ یکشــورها

  و ینف آموزش نهیزم در فعال یالمللنیب
   یآموزمهارت و یاحرفه

  ــتمر   یری گ ی پ  منــد نظــام  و مسـ
 آموختگانمهارت اشتغال تیوضع

  سعه   ترلکن و یابیارز ستم یس  تو
 تیفیک مستمر

   فاده ــت ها   تی ظرف از اسـ هاد  ین
 یاعتبارسنج و یابیارزش در یردولتیغ

 ها و بهبود مستمر آنهاتضمین کیفیت آموزش
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 ستفاده  و جادیا سات  از  ا س   یبرا یردولتیغ ینهادها و مو
 یاعتبارسنج و تیفیک یابیارزش

     عه یت        پیانجام مطال ــعیت فعال نه برای تحلیل وضـ گیرا
 آموختگانمهارت

  های موجود دانشـگاه شـهید رجایی و   اسـتفاده از ظرفیت
مرکز تربیت مربی و سایر مؤسسات ذیربط برای اجرایی نمودن 

ــان، هنرآموزان  های دانشبرنامه افزایی و ارتقای مهارتی مدرس
 و مربیان مهارتی

 

 مناســب نظام یریبکارگ و جادیا  
 آموزش مستمر کنترل و یابیارز

  ــتفاده نات    اسـ   در ها بنگاه  امکا
 آموزش ندیفرا

     ــ عتبــاربخشـ  و مــدارک بــه یا
  و یاحرفه آموزش نظام یهانامهیگواه

 یآموزمهارت

  ستفاده   هشرفت یپ یهایفناور از ا
   آموزش امر در

 مدرسان یاحرفه یارتقا و تیترب،  
 یمهارت انیمرب و هنرآموزان

  فزا  و یکــارورز یارتقــا  و شی ا
  و انیــهنرجو    کــارآموزان،  یکــارآموز 
 یمهارت انیدانشجو

  ارزش جیترو یبرا یساز فرهنگ  
  هاآموزش یمعرف و یموزآمهارت و کار
 هابنگاه و خانوارها به

 در یاحرفه و یفن آموزش جیترو  
 یهاآموزش صــورت به هاخانواده نیب

 افتهینا سازمان

 های فنی و اعتباری به بخش ایجاد یا تقویت طرح کمک
ــتگاه  ــلی آموزش فنی و حرفه  غیردولتی در دسـ ای و های اصـ

 آموزی و تأمین اعتبار مناسب و هدفمندمهارت

 کم های مهارتی )رســمی و غیررســمی( واگذاری آموزش
 هزینه و دارای ظرفیت در بخش غیردولتی به آنها

            نات و خرید خدمات از گذاری امکا ــتفاده از روش وا اسـ
 بخش غیردولتی دارای مجوز و ظرفیت

 ها و های دولتی در زمینهریزی برای کاهش فعالیتبرنامه
 های مهارتی دارای ظرفیت در بخش غیردولتیرشته

          مات از بخش غی خد ید  مه خر نا ردولتی در طراحی بر
 های مهارتیآموزشهای محروم فاقد امکانات استان

 و ناسب م یتیحما بسته  ینیبشیپ 
شت  در کارا  خشب یهاتیفعال از یبانیپ

ص    صو س  در ازجمله یخ  نیب کار میتق
ــ بخش و دولت  ــوصـ  تی ،حما یخصـ
 ...یبرونسپار ،یمال تیحما ،یحقوق

 یآموزشــ یهادروه یســپاربرون  
  یهاآموزشگاه  در آنها یاجرا امکان که
 .دارد وجود یاحرفه و یفن آزاد

طراحی بسته همکاری و حمایتی از 
 کنندگان غیردولتی آموزشعرضه

3 

 

 



 

 های اجرایی بخشبه تفکیک دستگاه ییاجرا اقدامات و هاراهبرد ها،هدف: 47 جدول
 

 ای  کشورسازمان آموزش فنی و حرفه عنوان دستگاه:

 ایعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان آموزش فنی و حرفه

 ردیف هدف ها راهبردها اقدامات اجرایی

 آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای گروه صنعت
 توسعه آموزش های مهارتی غیر رسمی  به تمامی مهارت جویان

آموزش و تربیت نیروی کار متخصص، ماهر و 
نیمه ماهر برای افراد جویای کار فاقد مهارت بر 
 اساس سیاست های کلی دولت و نیاز بازار کار

 اول

 گروه خدماتآموزش مهارتهای فنی و حرفه ای 
 آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای گروه کشاورزی

 توسعه و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای در راستای تحقق عدالت اجتماعی
 توسعه خدمات آموزشی در سکونت گاههای غیر رسمی و حاشیه شهرها

 مشاوره شغلی ،هدایت آموزشی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان*

 مدیریت  بر آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای ارتقاء کیفی آموزش غیررسمی مهارتی با توسعه مشاوره و رهگیری اشتغالافزایش و 
 کمک به اداره  مراکز شبانه روزی فنی و حرفه ای

ای نیروی انسانی ارتقا مستمر صالحیت حرفه  بهبود نظام سنجش و ارزشیابی مهارت آماده سازی برای مسابقات جهانی مهارت
کشور و افزایش بهره وری به منظور بهبود 

خدمات و محصوالت مورد نیاز جامعه در نظام 
 آموزش فنی و حرفه ای

 دوم
 المللیافزایش حضور فعال در عرصه بین برگزاری مسابقات ملی مهارت

 برگزاری آزمونهای مهارت سنجی
 توسعه و کیفیت بخشی به آموزشهای فنی و حرفه ای

 صدور تعویض تمدید گواهینامه مهارت

 تدوین و بازنگری استانداردهای مهارتهای فنی و حرفه ای
افزایش اثر بخشی آموزش فنی و حرفه ای با اجرای تدوین و بازنگری ا ستاندارد های 

 آموزش مهارتی
 سوم توسعه و ارتقاء آموزشهای مهارتی

آینده پژوهی در حوزه مهارت آموزی نیروی  پایش تحوالت موثر بر مهارت آموزیآینده پژوهی و  انجام پژوهشهای کاربردی
انسانی متناسب با چشم انداز توسعه کشور 

صنعتی، خدماتی و کشاورزی و فناوری های 
نوین ملی و بین المللی با رویکرد حضور نیروی 
انسانی کشور در شبکه های ارزش تولیدات ملی 

 و جهانی

 چهارم
 همایشهای علمی و پژوهشیبرگزاری 

 استانداردسازی و مهندسی مجدد ساختارها، نظام ها و روش ها

 تولیدو انتشار آمارهای آموزش فنی و حرفه ای

 ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی مدیران
 پنجم توسعه و ارتقاء  نظام مدیریت بهره  وری بهینه سازی نظام مدیریت منابع انسانی

 ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان
 ششم توسعه و ارتقاء آموزشهای مهارتی توسعه و کیفیت بخشی به آموزشهای فنی و حرفه ای راهبری،اجرا و استقرار ، توسعه و ارتقاء سامانه ها و رویه های نوین الکترونیکی

 اعتبار سنجی دوره ای مراکز دولتی و خصوصی
 کیفیت بخشی به آموزشهای فنی و حرفه ایتوسعه و 

 هفتم توسعه و ارتقاء آموزشهای مهارتی
 تضمین کیفیت و اعتبار سنجی

 

 



 

 
 

 

 عنوان دستگاه:دانشگاه جامع علمی کاربردی

 دانشگاه جامع علمی کاربردیعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 
 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتقای جایگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی به 
عنوان مهمترین نهاد تأمین کننده نیروی انسانی 

 مهارتی میانی کشور

 ها با اولویت نیاز صنعت و بازارگسترش کمی و کیفی رشته -1 متوازن سازی و متمایز سازی ساختار آموزشی -1
 و برگزاری دوره در محیط واقعی کارهای های الزم برای کارگاهتوسعه زیرساخت -2
 ها برای فرآیندهای منتج به محصولحمایت مالی و پشتیبانی از ایده -3
 های آموزشیبازنگری مستمر برنامه -4

اطالعات بازار کار و تحوالت آوری و پردازش استفاده از نظام یکپارچه جمع -1 مأموریت گرانمودن موسسات و مراکز آموزشی با رویکرد آمایش و توسعه پایدار -2
 نیازهای حال و آینده جامعه

 های استان و کشورها مبتنی بر مزیتتعیین برنامه توسعه رشته -2

مان و پودهای عالی تکملیی بین سطوح تحصیلی )تک های آموزشتوسعه دوره -1 بخشی درآمدها و پایداری منابع مالی دانشگاه در راستای اقتصاد مقاومتیتنوع -3
 تک درس(

 آفرینی و کارآفرینیافزایش ارتباط با صنعت در جهت ارتقای کیفیت مهارت -2
 توسعه مراکز رشد و واحدهای فناوری -3

 التحصیالنفارغالتحصیالن از طریق کانون ارتباط موثر و مستمر با فارغ -1 ایجاد ارتباط و ارائه خدمات مناسب مهارتی و آموزشی به صنعت کشور -4

 های مختلف دانشگاههای اطالعاتی برای بخشایجاد و تقویت سیستم -1 های فناوری اطالعاتتقویت زیرساخت -3
سازی ارائه خدمات و منظور مکانیزه کردن و یکپارچهتوسعه فناوری اطالعات به -2

 بایگانی الکترونیک اسناد

نشاط متناسب با باورهای دینی و کمک به ایجاد محیط فرهنگی سالم و پر -7
 مذهبی جهت پرورش ابعاد مختل اخالقی، اعتقادی،  اجتماعی و سیاسی دانشگاهی

های علمی تشویق و ترغیب دانشجویان به عضویت و فعالیت در انجمن -1
 های فرهنگی و شوراهای صنفیکانون

 ورزشیهای قرآنی، فرهنگی و حمایت از برگزاری مسابقات و جشنواره -2

 گری به بخش غیردولتیهای غیرتصدیسپاری فعالیتبرون -1 بهبود تشکیالت و نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد -6
 ارزیابی عملکرد و پیشنهادات اندازی نظام یکپارچهراه -2
 رجوعاندازی سامانه نظام پیشنهادات و بخش میزان رضایتمندی اربابراه -3

اعتبار برای دانشگاه از دیدگاه ذینفعان خارجی و دانشجویان در معرفی و ایجاد  -8
 سطح کشور و منطقه

های علمی و فرهنگی دانشگاه در سطح استانی، ای فعالیتانعکاس رسانه -1
 ، تبلیغات محیطی و...(جراید المللی )صدا و سیما،ملی و بین ای،منطقه

 افزارهایدانشگاه )وب سایت، نرمهای الکترونیکی ارتقاء و بروزرسانی درگاه -2
 کاربردی و هوشمند و...( 

های علمی در سطح استان/ های آموزشی و پژوهشی و همایشحمایت از کارگاه -3
 المللیای و بینملی/ منطقه



 

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

های مهارتی در تولید دانش ارتقای نقش آموزش دوم
 مهارتی و فناوری بومی

دید های جهای درسی و سرفصلپیشنهاد و تصویب برنامهکردن، تدوین،به روز -1 ارتقای کیفیت آموزشی -1
 درسی 

 بندی در دانشگاهسازی نظام سطحپیاده -2

های مهارتی در سطح حمایت از کارگاه اشتغال آفرینی و کارآفرینی و همایش -1 افزایش توان علمی دانشگاه در حوزه پژوهشی -2
 کشور و منطقه

 
 سوم 

 
 انسانی ای سرمایهایجاد تحول در مسیر توسعه حرفه

 هایکشور معطوف به غنای شغلی و توسعه ظرفیت
 مهارتی نیروی کار

التحصیالن التحصیالن از طریق تشکیل کانون فارغارتباط موثر و مستمر با فارغ -1 ایجاد ارتباط و ارائه خدمات فنی آموزشی به صنعت استان، کشور و منطقه -3
 گاهدانش

های مهارتی در نظام ایجاد زمینه الزم برای تقویت و افزایش سهم آموزش -1 ای آموزش عالیافزایش سهم بودجه دانشگاه از سقف بودجه هزینه -4
 آموزش عالی کشور

ر ای دارزیابی حرفهتوسعه سازوکارهای قانونی برای استمرار مرکز سنجش و  -1 ای در دانشگاهایجاد مرکز سنجش و ارزیابی حرفه -1
 دانشگاه با رویکرد صالحیت شغلی

 امهنهای شغلی منجر به صدور گواهیایجاد ساختار نظام ارجاع برای بسط مهارت -2
 های مختلف در طراحی و مهندسی مشاغلهمکاری مشترک با بخش -3
 سازی مهارتیمدت مبتنی بر ظرفیتهای کوتاهتوسعه دوره -4

المللی و ایفای نقش مرجع بین توسعه تعامالت چهارم
 های مهارتی در منطقه و جهان اسالمآموزش

 

 المللیجذب دانشجوی بین -1 سازی برای توسعه دیپلماسی مهارتی در دانشگاهظرفیت -1
 های مشترکهای علمی بین دانشگاهی جهت توسعه رشتهسازی همکاریبستر -2
 ا کشورهای هدفنامه و قراردادهای همکاری بانعقاد تفاهم -3

 

  



 

 
 

 

 عنوان دستگاه:دانشگاه شهید رجایی

 دانشگاه شهید رجاییعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 ردیف بخش کلی اهداف راهبرد اقدام اساسی

ها و برقراری ارتباط مســتمر وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تنظیم فعالیت
 ای متوسطه و عالیو حرفههای آموزش فنی برنامه

 ها ومؤسسات آموزش عالی مهارتهای دانشگاههای مرتبط با نیروی انسانی مبتنی بر مأموریتتنظیم برنامه

های موجود دانشــگاه شــهید رجایی و مرکز تربیت مربی و ســایر مؤســســات ذیربط برای  اســتفاده از ظرفیت
ضای هیأت علمی     افزایی و تأمین و اهای دانشاجرایی نمودن برنامه سین و اع رتقای مهارتی هنرآموزان، مدر

 ایحرفه

 التحصیالن عالی مهارتیانجام مطالعه پیگیرانه برای تحلیل وضعیت فعالیت فارغ

 های کارورزی و کارآموزی و نظارت مؤثر بر آنهاریزی گسترش دورهبرنامه

 ارتی و برنامه درسیهای اقتصادی برای تدوین استانداردهای مهبکارگیری متخصصین بخش

 1 ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها عالی مهارتی ارتقای کیفی آموزش

ــات بین  عقد تفاهم ــس ــرو و مؤس ــورهای پیش المللی معتبر آموزش فنی و نامه با هدف برقراری ارتباط با کش
 آموزیای و مهارتحرفه

 آموزیمهارتهای متنوع برای معرفی ارزش کار و استفاده از رسانه

 های درسی آموزش و پرورشآموزی در برنامهسازی ترویج ارزش کار و مهارتفرهنگ

ــازمان     ــازمان آموزش فنی و حرفه    همکاری تنگاتنگ و سـ ای و وزارت آموزش و پرورش برای  یافته بین سـ
 هاای در خانوادهتعمیق و توسعه فرهنگ آموزش فنی و حرفه

 یاعتبارسنج و تیفیک یابیارزش یبرا یردولتیغ ینهادها و موسساتاز  استفاده و جادیا

های موجود دانشــگاه شــهید رجایی و مرکز تربیت مربی و ســایر مؤســســات ذیربط برای  اســتفاده از ظرفیت
 افزایی و ارتقای مهارتی مدرسان، هنرآموزان و مربیان مهارتیهای دانشاجرایی نمودن برنامه

 

 ستمر آنهاها و بهبود متضمین کیفیت آموزش
ای و افزایش اثربخشی آموزش فنی و حرفه

 آموزیمهارت
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 ایعنوان دستگاه:دانشگاه فنی و حرفه

 ایدانشگاه فنی و حرفهعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 ردیف بخش کلی اهداف راهبرد اقدام اساسی

 برای کاهش شکاف بین ظرفیت و عملکردریزی ها و برنامههای موجود آموزشی به تفکیک استانتبیین ظرفیت
 های مورد تقاضادر حوزه

کننده آموزش و رصد آنها در تهیه گزارش سالیانه در خصوص های عرضهوری در دستگاههای بهرهتعیین شاخص
 وریهای بهرهتحول شاخص

 ها و تقویت مسیرهای پیوستگی آنهازیرنظام بین توسعه همکاری

 1 ربرد منابعوری در کاافزایش بهره
های تربیت نیروی انسانی متخصص در ارائه پیشنهاد به شورای گسترش آموزش عالی برای ایجاد رشته 

 آموزی در سطوخ کارشناسی ارشد و دکتراای و مهارتریزی، مدیریت و افتصاد آموزش فنی و حرفهبرنامه
ای و کنندگان آموزش فنی و حرفهوری در عرضهارتقای بهره

 آموزیمهارت
 کنندگان آموزش و گسترش بازاریابی برای فروش آنهاافزایش کیفیت محصوالت و خدمات تولیدی عرضه

 استفاده از ظرفیت خیرین و واقفین
ارتقای پایداری منابع مالی و بازنگری در تخصیص منابع دولتی بین 

 آموزیای و مهارتهای آموزش فنی و حرفهزیرنظام
 ها وارتباط مستمر وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تنظیم فعالیتبرقراری 

 ای متوسطه و عالیهای آموزش فنی و حرفهبرنامه
 ها ومؤسسات آموزش عالی مهارتیهای دانشگاههای مرتبط با نیروی انسانی مبتنی بر مأموریتتنظیم برنامه

 التحصیالن عالی مهارتیتحلیل وضعیت فعالیت فارغ انجام مطالعه پیگیرانه برای
 های کارورزی و کارآموزی و نظارت مؤثر بر آنهاریزی گسترش دورهبرنامه

 های اقتصادی برای تدوین استانداردهای مهارتی و برنامه درسیبکارگیری متخصصین بخش

 عالی مهارتی ارتقای کیفی آموزش
 ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها

 
2 

 های ملیبندی مشاغل و حرفهطراحی الگوی طبقه
 طراحی و تدوین دانشنامه مشاغل دارای استاندارد شغلی

 های مهارتی )عرضه آموزش( در نظام جامع اطالعات بازار کارها و اطالعات آموزشکمک به تکمیل داده
 هان استانداردها و محتوای برنامهتنظیم برنامه برای بکارگیری ظرفیت بخش غیردولتی و کارفرمایان در تدوی

 ایتوسعه مشاوره شغلی و آموزشی در مراکز فنی و حرفه
 آموزی بر اساس نیاز بازارکارها و افزایش مهارتبازنگری سرفصل دروس با هدف روزآمد نمودن علمی آموزش

 آموزانتوسعه خدمات مشاوره، استعدادیابی ، هدایت تحصیلی و شغلی برای دانش
 های دولتی و غیردولتیمشارکت با دستگاهتوسعه 

 

 گسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحور

افزایش اثربخشی آموزش فنی و 
 آموزیای و مهارتحرفه

3 
ای و المللی معتبر آموزش فنی و حرفهنامه با هدف برقراری ارتباط با کشورهای پیشرو و مؤسسات بینعقد تفاهم

 آموزیمهارت
 آموزی برای متقاضیان در کشورهای هدفای و مهارتش فنی و حرفهایجاد بازار آموز

 آموزیهای متنوع برای معرفی ارزش کار و مهارتاستفاده از رسانه
 آموختگانگیرانه برای تحلیل وضعیت فعالیت مهارتانجام مطالعه پی

مؤسسات ذیربط برای اجرایی های موجود دانشگاه شهید رجایی و مرکز تربیت مربی و سایر استفاده از ظرفیت
 افزایی و ارتقای مهارتی مدرسان، هنرآموزان و مربیان مهارتیهای دانشنمودن برنامه

 

 ها و بهبود مستمر آنهاتضمین کیفیت آموزش

 های مهارتی )رسمی و غیررسمی( کم هزینه و دارای ظرفیت در بخش غیردولتی به آنهاواگذاری آموزش
 واگذاری امکانات و خرید خدمات از بخش غیردولتی دارای مجوز و ظرفیتاستفاده از روش 

 های مهارتی دارای ظرفیت در بخش غیردولتیها و رشتههای دولتی در زمینهریزی برای کاهش فعالیتبرنامه
 های مهارتیآموزشهای محروم فاقد امکانات طراحی برنامه خرید خدمات از بخش غیردولتی در استان

 کنندگان غیردولتی آموزشبسته همکاری و حمایتی از عرضه طراحی
های بخش گسترش مشارکت

دولتی و غیردولتی آموزش فنی و 
 آموزیای و مهارتحرفه

4 



 

 
 

 

 عنوان دستگاه:موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

 برقموسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 ردیف هدفها راهبردها اقدامات اجرایی

 1317ای و بکارگیری آن در بودجه سال تهیه برنامه عمل برای اجرایی شدن قانون الزام به فراگیری آموزش فنی و حرفه
 قاضامورد تهای ریزی برای کاهش شکاف بین ظرفیت و عملکرد در حوزهها و برنامههای موجود آموزشی به تفکیک استانتبیین ظرفیت
 ریوهای بهرهکننده آموزش و رصد آنها در تهیه گزارش سالیانه در خصوص تحول شاخصهای عرضهوری در دستگاههای بهرهتعیین شاخص

 ستهویپ یکاردان یهادوره یریبکارگ و گسترش
 یاحرفه و یفن

 وری در کاربرد منابعافزایش بهره
1 

اد آموزش ریزی، مدیریت و افتصهای تربیت نیروی انسانی متخصص در برنامهعالی برای ایجاد رشتهارائه پیشنهاد به شورای گسترش آموزش  
 آموزیای و مهارتفنی و حرفه

کنندگان آموزش فنی وری در عرضهارتقای بهره
 آموزیای و مهارتو حرفه

ای های آموزش فنی و حرفهها و برنامهفناوری برای تنظیم فعالیتبرقراری ارتباط مستمر وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، تحقیقات و 
 متوسطه و عالی

 ها ومؤسسات آموزش عالی مهارتیهای دانشگاههای مرتبط با نیروی انسانی مبتنی بر مأموریتتنظیم برنامه
 های اقتصادی برای تدوین استانداردهای مهارتی و برنامه درسیبکارگیری متخصصین بخش

 عالی مهارتی کیفی آموزش ارتقای

 2 ایجاد قدرت انطباق مراکز با نیازها
های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و ها توسط وزارتآموزی در استانای و مهارتتهیه نقشه راه توسعه و تحول آموزش فنی و حرفه

 ایفناوری و سازمان آموزش فنی و حرفه
 سه سال اول برنامه و ارائه گزارش تحلیلی در سال چهارم برنامه ای آموزش کاردانی پیوسته دراجرای نمونه

 ها مبتنی بر اسناد توسعه استانی و اسناد آمایشی آنهاهای مهارتی )رسمی و غیررسمی( برای استانهای آموزشها و ویژگیاستخراج مؤلفه
ارتباط با موضوعات آب، انرژی و تهیه برنامه آموزش تکمیلی به صورت برنامه ویژه یا درج در محتوای برنامه موجود آموزش مهارتی در 

 کننده )در موضوعات آموزشی مرتبط(های عرضهزیست توسط دستگاهمحیط

ای و توسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه
 هاآموزی در استانمهارت

 های ملیبندی مشاغل و حرفهالگوی طبقهطراحی 
 طراحی و تدوین دانشنامه مشاغل دارای استاندارد شغلی

 های مهارتی )عرضه آموزش( در نظام جامع اطالعات بازار کارها و اطالعات آموزشکمک به تکمیل داده
 هاها و محتوای برنامهتنظیم برنامه برای بکارگیری ظرفیت بخش غیردولتی و کارفرمایان در تدوین استاندارد

 ایتوسعه مشاوره شغلی و آموزشی در مراکز فنی و حرفه
 اندازی،ای از طریق راهتسهیل دسترسی آحاد جامعه به مشاوره آموزش فنی و حرفه

 برداری و گسترش مشاوره الکترونیکیبهره
 آموزی بر اساس نیاز بازارکارمهارتها و افزایش بازنگری سرفصل دروس با هدف روزآمد نمودن علمی آموزش

 آموزانتوسعه خدمات مشاوره، استعدادیابی ، هدایت تحصیلی و شغلی برای دانش
 های دولتی و غیردولتیتوسعه مشارکت با دستگاه

 گسترش و ارتقای رویکردهای تقاضامحور

افزایش اثربخشی آموزش فنی و 
 آموزیای و مهارتحرفه

3 

 آموزیای و مهارتالمللی معتبر آموزش فنی و حرفههدف برقراری ارتباط با کشورهای پیشرو و مؤسسات بیننامه با عقد تفاهم
 یاعتبارسنج و تیفیک یابیارزش یبرا یردولتیغ ینهادها و موسساتاز  استفاده و جادیا

 آموختگانگیرانه برای تحلیل وضعیت فعالیت مهارتانجام مطالعه پی
افزایی و های دانشموجود دانشگاه شهید رجایی و مرکز تربیت مربی و سایر مؤسسات ذیربط برای اجرایی نمودن برنامه هایاستفاده از ظرفیت

 ارتقای مهارتی مدرسان، هنرآموزان و مربیان مهارتی

 ها و بهبود مستمر آنهاتضمین کیفیت آموزش



 

 عنوان دستگاه:موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزیعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 
 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

1 
توسعه فرصت های آموزشی و ارتقای توانمندی های فنی  و 
تخصصی شاغالن )کارکنان، بهره برداران و ارائه دهندگان 
 خدمات( و متقاضیان کار در بخش کشاورزی و منابع طبیعی 

اصالح سیاست های پذیرش فراگیر با تاکید بر اولویت پذیرش  -1
 افزایش ظرفیت روستازادگان با تامین منابع مالی  - 1 روستازادگان و کشاورززادگان بخش کشاورزی

تربیت کشاورزان و بهره برداران آینده بخش کشاورزی و منابع طبیعی با -2  
 تأکید بر ظرفیت بالقوه جوان روستایی و کشاورززاده 

های درسی و استاندارد محتوی اصالح، بازنگری و روز آمد نمودن برنامه -3
آموزشی و تنوع بخشی به روش ها، رشته ها و استانداردهای  آموزشی و 

 بازنگری و بروز رسانی برنامه های درسی -1 مهارتی مورد نیاز 
  

توسعه آموزش های مهارت و فناوری و  بین رشته ای با توجه به شرایط و  -4
 مقتضیات بازار کار بخش کشاورزی و منابع طبیعی 

برقراری پیوند بین نظام فنی و حرفه ای در سطح متوسطه  و آموزش های  -3
 غیر رسمی مهارتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی 

 ای و کارو دانش بخش کشاورزی= تقویت دوره های فنی حرفه  1

استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی برای توسعه آموزش های مهارت  -7
 و فناوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 

پیگیری صدور مجوز برای اجرای دوره های آموزش کشاورزی از طریق مراجع  - 1
 ذی صالح 

برای فرآیند برنامه ریزی و استفاده از خبرگان کشاورزی و منابع طبیعی  -6
 اجرای آموزش های مهارت و فناوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 همکاری در تدوین برنامه های درسی - 1

 = همکاری در نیازسنجی آموزش های مورد نیاز  2

 همکاری در تدوین دروس تخصصی و مهارتی کشاورزی - 3

2 
ارتقا و انتقال دانش کار و فناوری و هماهنگی بین مهارت و 

 دانش کار در فراگیران 

اصالح وبهبود مستمرفرایند های نیاز سنجی آموزشی متناسب با  -1
 نیازمندیهای توسعه ای وزارت و  بخش کشاورزی و منابع طبیعی 

 اورزیاخذ نیازهای مراکز آموزش و معاونت های اجرایی متناسب با بخش کش -1

اصالح نظام برنامه ریزی درسی و آموزشی با رویکرد یکپارچه نگری و  -2
توجه به همه سطوح در تدوین برنامه ها برای دانش بنیان نمودن بخش 

 کشاورزی و منابع طبیعی 

تشکیل هسته های برنامه ریزی درسی برای آموزش های متوسطه کشاورزی  با  - 1
 رویکرد یکپارچه نگری

انتقال دانش کاربردی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از  -3
 یافته های تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی 

 استفاده از قوانین و مقررات وزارت جهاد کشاورزی و .... - 1 

زمینه سازی برای افزایش ضریب نفوذ دانش در تولید و خدمات کشاورزی -4
 مهارت و فناوریاز طریق آموزش های 

 کمک به تحقق اهداف مندرج در نقشه جامع علمی کشور  3

ایجاد همسویی و هماهنگی بین کلیه ساختارها، برنامه ها و راهبردهای  -1
 آموزشی با اهداف نقشه جامع علمی کشور 

بسترسازی برای ایجاد یک نظام یکپارچه سیاست گذاری و تصمیم گیری  -2
در آموزش های مهارت و فناوری با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موسسه 

 بهره گیری از ظرفیت های هیات امنا موسسه - 2 به ویژه هیات امنا. 

 ادغام مراکز تحقیقات کشاورزی و مراکز آموزش کشاورزی در سطح استان ها - 1



 

 
 

 

 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

ظرفیت سازی برای توسعه پژوهش های کاربردی، و تولید علم و فناوری -3
 در راستای آموزش های مهارت و فناوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 

 استفاده از ظرفیت های قانونی نقشه جامع علمی کشور -4
 توسعه آموزش های کوتاه مدت و  مهارتی -1

= اجرای دوره های آموزشی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب نظام  2
 آموزشی مربوطه

4 
کمک به اصالح و بهبود هرم نیروی انسانی بخش کشاورزی 

 و منابع طبیعی در راستای رفع نیازهای توسعه ای بخش

بستر سازی برای تدوین و ارتقای استاندارد های آموزشی واحدهای  -1
   تولیدی و خدماتی بخش و وزارت جهاد کشاورزی از بعد نیروی انسانی 

کمک به بازنگری و توسعه صالحیت حرفه ای نیروی انسانی بخش و  -2 برگزاری آزمون های مهارتی -1
 اجرایی سازی آن 

بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و نظام های صنفی برای پاسخگویی به  -3
 نیازهای آموزشی بخش 

 پیگیری صدور مجوز برای اجرای آموزش رشته های مرتبط - 1
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

3 
ارتقای جایگاه آموزش های مهارت و فناوری بخش 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در نظام برنامه ریزی و 
 کشور

بازنگری و اصالح ساختار، فرآیندها و روش های کلیدی نظام آموزش  -1
 مهارت و فناوری کشاورزی 

متناسب سازی نظام تخصیص منابع با تاکید بر قیمت تمام شده خدمات  -2
 مورد نیاز آموزش های مهارت و فناوری 

توسعه و به روز کردن زیر ساخت ها و ظرفیت های آموزشی، دانش آموزی  -3
 و فرهنگی با بهره گیری از فناوری های نوین 

توسعه و توانمند سازی علمی و اجتماعی منابع و نیروی انسانی مراکز و   -4
 واحدهای آموزشی 

ایجاد فرصت ها و تنوع بخشی به منابع مالی موسسه و ارتقای سهم  -3
 آموزش مهارت و فناوری کشاورزی در نظام بودجه و تخصیص منابع کشور 

ارتقای آگاهی عمومی نسبت به نقش، اهمیت و جایگاه آموزش مهارت و  -7
 فناوری کشاورزی 

ساماندهی نظام حرفه ای کشاورزی مبتنی بر دانش علمی و فنی برای  -6
 اداره واحدهای تولیدی بخش. 

7 
ارتقای بهره وری منابع و عوامل تولید و خدمات کشاورزی با 
تأکید بر آموزش های مهارت و فناوری بخش کشاورزی و 

 منابع طبیعی

استقرارنظام جامع آمایش سرزمین، پایش و ارزشیابی با تاکید براثر بخشی  -1
   و کارآیی برنامه های آموزش مهارت و فناوری 

تقویت تفکر مشارکت پذیری و فرهنگ کار گروهی و ایجاد ساختار و  -2
   مکانیزم های الزم برای تحقق این امر در فرآیندهای مختلف آموزش 



 

 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

ارتقای فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگوئی در سطوح مختلف سازمانی  -3
   و وزارت 

بستر سازی برای تقویت پیوند و ارتباط دانشجویان و دانش آموزان با  -4
 مراکز تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حین تحصیل 

 در حین تحصیلحمایت و واگزاری کار دانشجویی در مزارع کشاورزی  - 1

بسترسازی برای استقرار و به هنگام کردن نظام سنجش موفقیت شغلی  -3
   فراگیران و دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی 

   بسترسازی برای تقویت روش های توانمندساز و کارآفرین  -7

زمینه سازی برای افزایش ضریب نفوذ دانش و مهارت و توانمندی  فرا  -6
 گیران برای استفاده از منابع و عوامل تولید 

 برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت  -1

کمک به اصالح هرم سنی و تحصیلی مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع  -8
   طبیعی با توجه به تربیت کشاورزان آینده 

   استقرار نظام مشاوره شغلی در حوزه آموزش های مهارت و فناوری -1

استفاده از مربیان و مدرسان کارآزموده، خبره و برنامه ریزی برای   -12
 توانمند سازی آنان 

 استفاده از تدریس و تدوین منابع علمی  - 1

 اجرای دوره های آموزش ویژه مدرسان - 2

   کمک به توان علمی و اجرایی کار کنان وزارت   -11

6 
ای و کار آفرینی در  ¬توسعه  فرهنگ کار، اخالق حرفه

 های مهارت و فناوری کشاورزی ¬فراگیران آموزش

توجه ویژه به فعالیت های فرهنگی در راستای تعمیق و گسترش فرهنگ و -1
   آموزه های دینی، هویت ملی و اخالق حرفه ای 

بستر سازی برای اجرای طرح های توسعه کار آفرینی و ترغیب  فراگیران  -2
 سوی نوآوری و کارآفرینی ¬و دانشجویان به

 توسعه پروژه های کارآفرینی و حین تحصیل در واحد های آموزشی - 1

پردازان و نوآوران علمی کاربردی و مهارتی در ¬حمایت از نخبگان، ایده -3
   بخش کشاورزی و منابع طبیعی 

توسعه ظرفیت مشارکت پذیری وباز مهندسی ارتباط سازمانی موثر با  -4
مجامع داخلی و خارجی، نهادهای دولتی، عمومی و سازمان های مردم نهاد و 

 سایر ذینفعان. 
  

الگو سازی از طریق شناسایی، انتخاب و معرفی بهره برداران، دانشجویان  -3
 و فراگیران موفق کارآفرین. 

 معرفی فارغ التحصیالن موفق کارآفرین به بخش کشاورزی - 1

توسعه هسته های فناوری، مراکز رشد و کارآفرینی تخصصی بخش  -7
 کشاورزی و منابع طبیعی در مناطق مختلف کشور و محیط کار کشاورزی 

حمایت و ترغیب فارغ التحصیالن کارآفرین به منظور فعالیت در پروژه های  - 1
 دانش بنیان

 

  



 

 
 

 

 عنوان دستگاه:موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارتعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 ردیف کلی اهداف راهبرد اقدام اجرایی

 اجرای برنامه توسعه آموزش های مهارتی ویژه زنان.

 اجرای برنامه توسعه آموزش های مهارتی ویژه جوانان جویای کار
 های خاص به آموزش مهارتیگروه دسترسی

 قدرت انطباق مراکز با نیازهاایجاد 
 

1 

 طراحی رشته های علمی کاربردی جدید ترمی متناسب با نیازهای بخشی )صنعت،خدمات و کشاورزی(

 اجرای طرح توسعه آموزش های پودمانی و بین سطوح تحصیلی
 عالی مهارتی ارتقای کیفی آموزش

 کارکنان دولتطراحی سیستم نیازسنجی و اولویت سنجی نیازهای شغلی 

 شغلی کارکنان دولت طراحی سیستم ارزیابی و نظارت مستمر و بازنگری در آموزش
 شغلی کارکنان دولت افزایش و ارتقای کیفی آموزش

 طراحی دوره های پودمانی جدید متناسب با تکنولوژی های روز و نیاز فعلی بازارکار 

ات و منابع سازمان ها و نهادهای مختلف در توسعه مبادله تفاهم نامه به منظور بهره مندی از امکان
 آموزش های غیررسمی مهارتی 

 افزایش و ارتقای کیفی آموزش غیررسمی مهارتی

 مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی در هراستان.2استانداردسازی حداقل 

 هاای و مهارت آموزی در استانتوسعه هدفمند آموزش فنی و حرفه ها در سطح کشور.آموزش ،توانمندسازی و ساماندهی آموزشگران مورد نیاز استان 

ترویج فرهنگ آموزش مهارتی از طریق رسانه های گروهی و انبوه با هدف تحریک تقاضا برای آموزش 
 مهارتی

 استفاده از ظرفیت های غیردولتی درجذب فراگیران به دوره های مهارتی
 رویکردهای تقاضامحورگسترش و ارتقای 

افزایش اثربخشی آموزش فنی و 
 آموزیای و مهارتحرفه

2 
 طراحی مدل ارزیابی مستمر فعالیت های آموزشی

استقرار نظام بازخورد واصالح فرایندهای آموزشی براساس عناصراصلی آموزشی 
 )آموزشگر،تکنولوژیآموزشی،فراگیر،محتوا،محیط و...( 

 بهبود مستمر آنهاها و تضمین کیفیت آموزش

 
 

 

 

 



 

 

 4- های اجراییاعتبارات دستگاه های عملکرد و برآوردتعیین سنجه 

 4-4- های اجرایی برحسب مبنای قیمت تمام شده فعالیتای دستگاههای کمی و برآورد اعتبارات هزینههای عملکرد هدفتعیین سنجه 

 ارقام به میلیون ریال شده برحسب برنامهتمامای و های عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه

 444455بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:سازمان آموزش فنی وحرفه ای

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:سازمان آموزش فنی وحرفه ای

 

 شماره عنوان سنجه هدف کمی ایاعتبارات هزینه تمام شده( هزینه واحد ) هزینه

 )کل(1318برآورد 
برآورد 

 )متفرقه(1318
برآورد 

 )عمومی(1318

پیش 
بینی  
1316 

عملکرد 
شش 
ماهه 
1316 

عملکرد 
1317 

 )کل(1318برآورد 
برآورد 

 )متفرقه(1318
برآورد 

 )عمومی(1318
پیش بینی  

1316 

عملکرد 
شش ماهه 

1316 

عملکرد 
1317 

برآورد 
1318 

پیش 
بینی 
برنامه 
1318 

پیش 
بینی 
1316 

عملکرد 
شش 
ماهه 
1316 

عملکرد 
1317 

 بندیطبقه برنامه و فعالیت عملکرد

 مهارت آموز 146،126 62،413 136،122 842،222 842222 3،322،141 2،771،344 7،116،387 6344812 314،222 6838812 36034 36063 44032 8018 2036 1037
برنامه آموزش غیر رسمی 

 فنی حرفه ای و مهارتی
1822223222 

33044 1036 2022 32083 32083 28086 1324123 71،832 1443233 1،434،861 313،271 1،322،223 43222 43222 47،316 11،233 32،618 
-هزارنفر
 ساعت

 آموزش مهارت های فنی
 وحرفه ای گروه خدمات

1822223223 

31013 2027 2022 47013 47013 43061 3218166 212،286 3288712 4،631،827 1،861،838 3،343،277 122222 122222 122،137 42،242 82،133 
-هزارنفر
 ساعت

آموزش مهارت های فنی 
 وحرفه ای گروه صنعت

1822223227 

31062 1038 2022 33011 33011 32087 634383 21،143 624742 361،211 33،418 382،841 11222 11222 17،471 132 11،741 
-هزارنفر
 ساعت

آموزش مهارت های فنی 
 وحرفه ای گروه کشاورزی

1822223226 

 ساعت-نفر 113،274 18،222 162،222 163322 163322 3،111 3،727 7،323 6182 322 6482 2023 2024 2024 2022 2022 2024
توسعه آموزش فنی وحرفه 
ای مهارتی استان سیستان 

 وبلوچستان
1822223224 

41022 1013 2022 42084 42084 31022 87138 3،418 82622 62،632 78،182 73،237 1632 1632 1،718 1،712 1،762 
-هزارنفر
 ساعت

توسعه خدمات آموزشی 
درسکونتگاه های 

 غیررسمی وحاشیه شهرها
1822223227 

 آموزشگاه 2 2 11،482 11833 11833 2 2 33،132 38722 1،313 42113     2017 2022 2013 3042
مدیریت برآموزشگاه های 

 آزادفنی وحرفه ای
1822223232 

 کارآموز 122 2 4،414 7322 7322 422 2 23،673 38722 1،313 42113 4022   3038 2022 2023 7018
کمک به اداره مراکزشبانه 

 روزی فنی وحرفه ای
1822223232 

 سامانه 3 12 11 22 22 2،772 7،736 12،712 14342 312 14132 332042 773062 773078 2022 21032 647072
راهبری،اجراواستقرارسامانه 

هاورویه های نوین 
 الکترونیکی

1822223234 

 واحدآموزشی 2 213 2،732 2622 2622 2 2،372 21،342 24273 1،222 23273   8023 8023 2022 2036 1037
اعتبار سنجی مراکز ثابت 

 های آزادو آموزشگاه
1822223237 

 ساعت-نفر 2 812،222 812،738 122222 122222 2 63،144 62،632 82622 3،422 87142   2028 2028 2022 2022 2021
توسعه آموزشهای فنی و 
 حرفه ای در منطقه مکران

1822223236 

 1822226222 برنامه آموزش های شغلی گواهینامه 2 2 166،336 4322 4322 333 2 8،243 8163 2 8163     2023 1011 2022 1011

 ساعت-نفر 2 2 22،222 21222 21222 2 2 1،243 1133 2 1133     2023 2022 2022 2023
ارتقای توانمندی 

هاوشایستگی های شغلی 
 مدیران

1822226223 



 

 
 

 

 شماره عنوان سنجه هدف کمی ایاعتبارات هزینه تمام شده( هزینه واحد ) هزینه

 )کل(1318برآورد 
برآورد 

 )متفرقه(1318
برآورد 

 )عمومی(1318

پیش 
بینی  
1316 

عملکرد 
شش 
ماهه 
1316 

عملکرد 
1317 

 )کل(1318برآورد 
برآورد 

 )متفرقه(1318
برآورد 

 )عمومی(1318
پیش بینی  

1316 

عملکرد 
شش ماهه 

1316 

عملکرد 
1317 

برآورد 
1318 

پیش 
بینی 
برنامه 
1318 

پیش 
بینی 
1316 

عملکرد 
شش 
ماهه 
1316 

عملکرد 
1317 

 بندیطبقه برنامه و فعالیت عملکرد

 ساعت-نفر 12،313 643 134،222 131222 131222 333 33 6،222 6842 2 6842 2024 2023 2023 2022 2022 2023
ارتقای توانمندی 

هاوشایستگی های شغلی 
 کارکنان

1822226224 

21018 2022 2022 38067     38166 2 38166 32،678 2 33،822 1322 1322 818 2 2 
استانداردتدوین 
 وبازنگری شده

برنامه تدوین 
 استانداردمهارت

1822213222 

 استاندارد 723 233 882 1322 1322 26،112 13،161 32،678 38166 2 38166 47013 31017 31017 2022 2022 21018
تدوین وبازنگری 

استانداردهای مهارت های 
 فنی وحرفه ای

1822213221 

 1822218222 برنامه سنجش مهارت گواهینامه 2 2 16،423 17322 17322 147،637 2 136،412 121844 2 121844     6081 2022 2022 7016

 کارآموز 132 2 137 172 172 13،247 2 14،231 12786 7،322 18،186 122031   11042 2022 31038 118076
آماده سازی برای 

 مسابقات جهانی مهارت
1822218221 

 هزارنفر 1،422 843 2،122 3222 3222 14،141 8،672 32،262 27637 3،222 21،637 12012 12036 12036 2022 1022 1012
برگزاری آزمونهای مهارت 

 سنجی
1822218222 

 کارآموز 7،222 348 1،622 12222 12222 37،122 2،872 32،734 43232 43،233 12،123 7022 3022 3022 2022 4031 1021
برگزاری مسابقات ملی 

 مهارت
1822218223 

 هزارنفر 1،438 478 3،322 3322 3322 16،771 7،222 42،446 16331 16،348 34،711 12028 12087 12087 2022 4017 1011
صدور،تعویض 

 وتمدیدگواهینامه مهارت
1822218224 

 هزارنفرکارآموز 2 2 823 823 823 2 2 11422 24833   24833     23036 2022 2022 32018

برنامه مشاوره شغلی، 
هدایت آموزشی و 

رهگیری اشتغال مهارت 
 آموختگان

1822222222 

 نامشخص 2 242 727 743 743 2 2 14332 18727   18727   2022 23024 2022 2022 28088
مشاوره شغلی و هدایت 
 آموزشی مهارت آموختگان

1822222221 

 نامشخص 2 74 163 168 168 2 2 4832 7221   7221   2022 28023 2022 2022 34088
رهگیری اشتغال مهارت 

 آموختگان
1822222222 

 مهارت آموز 2 2 2 842222 842222 2 2 1322222 322222   322222       2022 2022 2038
برنامه توسعه کیفی 

 آموزش های غیررسمی
1822227222 

 1822227221 تامین موادولوازم مصرفی قلم 2 2 2 33333 33333 2 2 2 322222   322222       2022 2022 1072

313061 2022 2022 282061     12222   12222 12762 2 324 38 38 38 2 2 
پروژه عملیاتی 

 شده
برنامه پژوهش های 

 کاربردی
1827221222 

 پروژه 2 2 32 31 31 2 2 7323 6212   6212     212016 2022 2022 228061
انجام پژوهش های 

 کاربردی
1827221216 

 رویداد 1 2 2 2 2 122 2 3313 3822   3822 122022   1716032 2022 2022 1112022
برگزاری همایش های 

 علمی وپژوهشی
1827221211 

 نسخه 3 2 27 722 722 72 63 162 1212   1212 22076 36032 36031 2022 2022 1082
تولیدوانتشارآمارهای 
 آموزش فنی وحرفه ای

1827221227 

   جمع کل             3328162   7816361 8231443   8231443       2022    



 

 ارقام به میلیون ریال  شده برحسب برنامهای و تمامهای عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه

 447455بندی دستگاه اجرایی اصلی:  شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: دانشگاه جامع علمی کاربردی

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:طبقهشماره  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان برنامه
سنجه 
 عملکرد

 واحد )هزینه تمام شده(هزینه  هدف کمی

عملکرد 
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

ا بینی تپیش
 1316پایان 

 برآورد
 1318 

عملکرد  1318برآورد  1316بینی شش ماهه دوم پیش 1316عملکرد شش ماهه  1317عملکرد 
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

تا  بینیپیش
 1316پایان 

 برآورد
 اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی 1318 

1822214222 
برنامه بهبود 
فعالیت های 

 فرهنگی

دانشجو 
در 

سنوات 
مجاز 

 تحصیلی

31 31 38 66 1،633 123،816 4،114 38،313 6،111 36،827 14،222 113،732 3،626 1،212 1،621 1،783 

 

سیاست گذاری 
برای بهبود 
فعالیت های 

 فرهنگی

 1،738 1،621 1،212 3،626 113،732 14،222 36،827 6،111 38،313 4،114 123،816 1،633 66 38 31 31 مورد

1822211222 

برنامه ارتقای 
 کیفیت فعالیت
های آموزشی 

و کمک 
 آموزشی

دانشجو 
در 

سنوات 
مجاز 

 تحصیلی

32،233 33،262 33،477 33،641 72،713 1،718،348 26،211 332،437 43،832 821،232 238،373 1،733،231 33 12 17 32،171 

 
بررسی تأیید 
صالحیت 
 مدرسان

 20416 20127 20283 20234 12،311 3،222 7،117 632 4،114 432 11،787 1،228 33،222 33،222 33،222 32،222 مدرس

 
تهیه و تدوین 
استانداردهای 

 آموزشی
 434 1160363 4270264 2760148 18،282 78،222 1،141 12،366 7،271 7،113 11،323 13،427 112 177 32 132 بسته

 

سیاست گذاری 
اجرای برنامه 
های ارتقای 

 آموزش

 3222 2،8280127 13،3320137 13،2810211 1،724،372 173،373 813،717 34،642 342،263 22،476 1،386،342 47،231 331 322 42 123 برنامه

1823228222 
برنامه ارائه 

خدمات رفاهی 
 به دانشجویان

دانشجو 
در 

سنوات 
مجاز 

 تحصیلی

187،741 136،741 138،741 112،222 132،783 26،422 73،771 11،636 111،462 16،626 73،363 7،712 20134 20411 20814 203744 

 
ارایه خدمات 
مشاوره و 

 بهداشت روانی
 20161 20236 20132 20183 7،712 3،222 3،324 4،263 2،114 2،316 3،142 3،141 73،222 32،222 31،222 72،222 دانشجو

 
غذای  تأمین

 دانشجویان
 20431 20172 20364 10311 2 383،63 14،423 126،111 1،373 73،132 21،468 143،342 126،222 127،741 127،741 127،741 دانشجو



 

 
 

 

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان برنامه
سنجه 
 عملکرد

 واحد )هزینه تمام شده(هزینه  هدف کمی

عملکرد 
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

ا بینی تپیش
 1316پایان 

 برآورد
 1318 

عملکرد  1318برآورد  1316بینی شش ماهه دوم پیش 1316عملکرد شش ماهه  1317عملکرد 
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

تا  بینیپیش
 1316پایان 

 برآورد
 اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی 1318 

1827221222 
برنامه پژوهش 
 های کاربردی

پروژه 
عملیاتی 

 شده
23 24 31 137 2 88،622 2 32،178 2 43،433 2 122،626 3،3480274 1،2370181 6620281 6870383 

 
انجام پژوهش 
 های کاربردی

 3110432 6220164 2،3310121 3،4420737 14،483 2 3،311 2 2،331 2 7،881 2 36 3 1 2 پروژه

 

توسعه 
زیرساخت های 

فناوری 
ارتباطات و 

 اطالعات

 2،2870133 2،1420133 1،1340234 6،2310842 78،384 2 23،343 2 13،732 2 41،261 2 32 8 8 6 مورد

 
توسعه 

 کارآفرینی
 1310438 1320118 1210622 2610271 4،472 2 1،732 2 1،216 2 2،611 2 32 11 12 12 مورد

 

تولید و نشر 
یافته های 
علمی و 
 پژوهشی

 7160138 4660132 2،2210421 4،1380471 33،168 2 17،628 2 11،126 2 21،631 2 36 33 3 7 سند

 2،4170321    1،122،222 313،137 132،222 174،443 732،667 17،864 1،842،286 223،111     جمع کل

  



 

 

 ارقام به میلیون ریال    شده برحسب برنامهای و تمامعملکرد و اعتبارات هزینه هایسنجهبرآورد 

 447414بندی دستگاه اجرایی اصلی:  شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:دانشگاه شهید رجایی

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان برنامه

سنجه 

 عملکرد

 واحد )هزینه تمام شده(هزینه ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

نی بیپیش
تا پایان 
1316 

عملکرد  1318برآورد  1316بینی تا پایان  پیش 1316شش ماهه عملکرد  1317عملکرد  برآورد
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

 بینیپیش
تا پایان 
1316 

 1318برآورد

 اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی 1318

 63048 83027 6013 74032 2،434 43،326 13431 26112 2283 1212 3338 22322 732 322 322 318 دانشجو برنامه آموزش کارشناسی مهارتی 1822221222

 73014 26022 1021 27012 2 13،184 2 3423 2 236 2 4243 232 222 222 133 دانشجو آموزش گروه خدمات 1822221221

 83084 124021 11026 77018  21،343 13431 21686 2283 1233 2 17266 332 322 322 243 دانشجو آموزش گروه صنعت 1822221222

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دانشجو آموزش گروه کشاورزی 1822221223

     2،434 2- 2 2 2 2 3338 2 32 2 2 2 دانشجو آموزش نوبت دوم،مجازی و آزاد 1822221224

 76066 63072 33041 61021 62،333 182،664 43818 186132 33147 68724 32323 121263 3،638 3141 3141 2217 دانشجو برنامه آموزش کارشناسی 1823223222

 64023 26047 7031 23037 2 1،222 2 17463 2 3837 2 12134 124 722 722 474 دانشجو آموزش گروه علوم انسانی 1823223224

 64013 23061 3032 22043 2 17،114 2 21232 2 7673 2 18312 226 1223 1223 822 دانشجو آموزش گروه علوم پایه 1823223223

 66013 126036 31037 18036 2 134،382 2 142423 2 78223 2 11641 1،183 1324 1324 1212 دانشجو آموزش گروه فنی و مهندسی 1823223226

 31076    62،333 2- 43818 2 33147 2 32323 2 1،424 2 2 2 دانشجو آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد 1823223211

 121083 148082 122088 136083 26،311 116،734 12232 126743 6323 81188 17881 14622 1،633 142 142 626 دانشجو برنامه آموزش کارشناسی ارشد 1823227222

 133071 124082 63023 123012 2 72،222 2 31731 2 22113 2 23486 311 322 322 227 دانشجو آموزش گروه علوم انسانی 1823227223

 138024 141067 11023 138023 2 37،334 2 27227 2 18324 2 11473 231 183 183 141 دانشجو آموزش گروه علوم پایه 1823227224

 138037 134021 126071 132027 2 121،122 2 71677 2 48641 2 31678 738 433 433 342 دانشجو آموزش گروه فنی و مهندسی 1823227223

 38014    26،311 2- 12232 2 6323 2 17881 2 463 2 2 2 دانشجو آموزش نوبت دوم، مجازی و آزاد 1823227212

 221031 363061 2038 321041 6،772 43،133 6166 43422 333 2 2 33627 232 142 142 121 دانشجو برنامه آموزش دکتری 1823226222

 184026 271072 4033 137078 3،222 3،122 2811 3266 132 2 2 3116 48 32 32 23 دانشجو آموزش گروه علوم انسانی 1823226221

 242033 623022 1028 763076 1،222 8،312 136 26261 43 2 2 22262 42 42 42 32 دانشجو آموزش گروه علوم پایه 1823226222

 242021 232012 2021 167073 3،772 32،743 3421 12864 172 2 2 1331 142 62 62 34 دانشجو آموزش گروه فنی و مهندسی 1823226223

 16037 16031 2083 12038 2 121،228 2 17444 2 4762 2 38128 7،282 3328 3328 4672 دانشجو برنامه ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان 1823228222

 7031 7037 2032 4013 2 17،482 2 13181 2 738 2 1138 2،322 2211 2211 1831 دانشجو ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان 1823228222



 

 
 

 

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان برنامه

سنجه 
 عملکرد

 واحد )هزینه تمام شده(هزینه ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

نی بیپیش
تا پایان 
1316 

عملکرد  1318برآورد  1316بینی تا پایان  پیش 1316شش ماهه عملکرد  1317عملکرد  برآورد
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

 بینیپیش
تا پایان 
1316 

 1318برآورد

 اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی 1318

 2061 2017 2022 2013 2 4،412 2 883 2 2 2 713 7،282 3328 3328 4672 دانشجو ارائه خدمات درمانی و بهداشتی 1823228223

 2068 2031 2022 2032 2 4،868 2 2163 2 2 2 1311 7،282 3328 3328 4672 دانشجو ارائه خدمات مشاوره و بهداشت روانی 1823228227

 13023 14037 2063 12021 2 83،182 2 82111 2 4234 2 46724 7،282 3328 3328 4672 دانشجو تأمین غذای دانشجویان 1823228214

 3022 3083 2014 2032 2 22،234 2 21121 2 682 2 11181 7،282 3328 3328 4672 دانشجو ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان 1823221222

 764046 6077 2028 3024 2 22،234 2 21121 2 682 2 11181 32 2634 2634 2382 مراسم برگزاری مراسم و اردوهای فرهنگی 1823221227

 پژوهش های پایه ای دانشگاهی 1824223222
سرانه مقاله 

 علمی
162 161 161 12 1432 2 724 2 3338 2 3،161 2 8043 3073 11074 316012 

 316012 11074 3073 8043 2 3،161 2 3338 2 724 2 1432 12 161 161 162 مورد تأمین زیرساختهای اطالعاتی، ارتباطی و علمی 1824223224

 823021 423027 223073 311084 31،682 32،171 22317 48741 7613 31332 18222 41117 112 161 161 162 دستاورد پژوهش های توسعه ای دانشگاهی 1823223222

 312082 61031 41077 122013 12،322 1،242 3318 8268 1638 3377 12322 8847 32 161 161 162 نفر توانمندسازی پژوهش اعضای هیات علمی 1823223222

 33038 1068 7034 6038 2 11،113 2 11638 2 6721 2 8332 222 1222 1222 1121 پایان نامه حمایت از پایان نامه ها 1823223222

 117032 141036 63063 136016 12،222 1،732 3222 1136 1732 3123 2 13616 122 122 122 122 پروژه حمایت از طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی 1823223223

 237076 427073 273072 322033 2 6،622 2 8133 2 3262 2 7246 32 22 22 22 نفر شرکت در همایش های علمی ملی و بین المللی 1823223226

 2،331033 1،777082 672072 1،283022 11،282 1،232 1118 7762 3323 4323 3818 7132 12 12 12 12 قرارداد عقد قراردادهای دانشگاهی پژوهشی بین المللی 1823223232

 88078 26042 16066 18073 2 4،434 2 4783 2 3231 2 3224 32 161 161 162 نفر فعالیت های مرتبط با گرنت اعضای هیات علمی 1823223233

     132222 732،322 11222 336641 32222 227712 12172 311383     جمع کل

 

 

 

 

  



 

      شده برحسب برنامهای و تمامهای عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه

 447745بندی دستگاه اجرایی اصلی:  شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: دانشگاه فنی و حرفه ای

 -بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  شماره طبقه -دستگاه اجرایی زیرمجموعه: عنوان 

 ارقام به میلیون ریال

 شماره

 بندیطبقه

 

 عنوان برنامه
سنجه 
 عملکرد

 واحد )هزینه تمام شده(هزینه ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

نی بیپیش
تا پایان 
1316 

 1318برآورد  1316بینی تا پایان  پیش 1316عملکرد شش ماهه  1317عملکرد  برآورد

 1317عملکرد 
عملکرد 

ماهه شش
1316 

نی بیپیش
تا پایان 
1316 

 برآورد
1318 

 اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی 1318

1822228222 
برنامه آموزش 
 کاردانی مهارتی

دانشجو در 
سنوات مجاز 

 تحصیلی
173،813 148،138 148،138 121،886 3،243،228 811،112 1،833،312 182،171 4،687،334 712،222 4،311،314 486،414 24063 13031 37042 31036 

1822228222 
آموزش گروه 

 خدمات
 38081 37033 14048 21013 2 627،272 2 641،633 2 213،331 2 321،317 18،131 22،423 22،423 17،646 دانشجو

1822228223 
آموزش گروه 

 صنعت
 46013 43018 17078 33032 2 3،412،182 2 3،831،612 2 1،433،114 2 2،316،872 64،122 86،122 86،122 63،162 دانشجو

1822228224 
آموزش گروه 

 کشاورزی
 42027 38071 13037 31073 2 82،163 2 184،636 2 63،416 2 124،333 2،261 4،683 4،683 3،138 دانشجو

1822228223 
آموزش نوبت 

 دوم،مجازی وآزاد
 16071 16022 3023 11072 486،414 2 712،222 2 182،171 2 811،112 2 26،336 33،848 33،848 71،137 دانشجو

1822228226 
حمایت ازفن 

آفرینی وایده های 
 برترمهارتی

 166024 173013 73071 128077 2 32،216 2 28،262 2 11،178 2 11،211 162 162 162 132 پروژه

1822221222 
برنامه آموزش 

 کارشناسی مهارتی

دانشجو در 
سنوات مجاز 

 تحصیلی
22،643 24،724 24،724 41،123 331،813 128،761 311،366 11،722 822،678 212،222 2،371،242 241،413 31084 17062 41017 32031 

1822221221 
آموزش گروه 

 خدمات
 37023 31037 22031 42033 2 221،722 2 87،222 2 34،214 2 31،241 4،211 1،762 1،762 1،311 دانشجو

1822221222 
آموزش گروه 

 صنعت
 73013 38061 23037 46073 2 2،241،272 2 741،216 2 238،228 2 447،128 32،438 11،233 11،233 1،376 دانشجو

1822221223 
آموزش گروه 

 کشاورزی
 36018 33083 21042 44021 2 62،322 2 48،842 2 11،431 2 33،362 1،217 126 126 638 دانشجو

1822221224 
آموزش نوبت 

 دوم،مجازی وآزاد
 11011 11014 8033 11061 241،413 2 212،222 2 11،722 2 128،761 2 12،132 12،162 12،162 1،211 دانشجو

1822221223 
حمایت ازفن 

آفرینی وایده های 
 برترمهارتی

 164043 172062 74063 128077 2 22،272 2 18،611 2 6،444 2 12،877 113 113 113 122 پروژه

1823223222 
برنامه آموزش 

 کارشناسی

دانشجو در 
سنوات مجاز 

 تحصیلی
1،262 1،378 1،378 1،237 32،823 7،827 16،838 3،831 44،833 8،822 37،111 8،664 21072 13083 31021 43028 

1823223224 
آموزش گروه علوم 

 انسانی
 32014 41033 11074 31032 2 3،212 2 6،324 2 2،127 2 3،211 72 148 148 126 دانشجو



 

 
 

 

 شماره

 بندیطبقه

 

 عنوان برنامه
سنجه 
 عملکرد

 واحد )هزینه تمام شده(هزینه ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

نی بیپیش
تا پایان 
1316 

 1318برآورد  1316بینی تا پایان  پیش 1316عملکرد شش ماهه  1317عملکرد  برآورد

 1317عملکرد 
عملکرد 

ماهه شش
1316 

نی بیپیش
تا پایان 
1316 

 برآورد
1318 

 اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی 1318

1823223226 
آموزش گروه فنی 

 ومهندسی
 72034 38013 23014 47071 2 14،311 2 16،372 2 7،186 2 12،262 233 322 322 231 دانشجو

 31016 33014 22023 44064 2 11،112 2 11،171 2 6،143 2 13،634 311 336 336 326 دانشجو آموزش گروه هنر 1823223228

1823223211 
آموزش نوبت 

 دوم،مجازی وآزاد
 11083 11021 8033 11061 8،664 2 8،822 2 3،831 2 7،827 2 442 471 471 361 دانشجو

1823228222 
برنامه ارایه خدمات 

رفاهی به 
 دانشجویان

دانشجو در 
سنوات مجاز 

 تحصیلی
127،222 112،222 112،222 112،222 333،433 133،126 334،336 138،831 667،211 121،222 634،416 212،236 7048 4041 8017 8061 

1823228222 
ارایه خدمات 
خوابگاهی به 

 دانشجویان
 7012 7031 2034 4061 2 133،712 2 143،831 2 36،232 2 18،882 22،322 22،322 22،322 21،222 دانشجو

1823228223 
ارایه خدمات 

 درمانی وبهداشتی
 2062 2073 2027 2048 2 17،181 2 14،148 2 3،146 2 12،213 23،222 23،222 23،222 21،322 دانشجو

1823228227 
ارایه خدمات 

مشاوره وبهداشت 
 روانی

 1043 1034 2033 2018 2 17،117 2 14،172 2 3،133 2 12،284 11،222 11،222 11،222 12،322 دانشجو

1823228214 
تامین غذای 

 دانشجویان
 11027 12028 7037 8037 212،236 472،422 121،222 323،611 138،831 271،326 133،126 346،713 71،222 71،222 71،222 72،222 دانشجو

1823228224 
کمک به ایاب 

 وذهاب دانشجویان
 2013 2088 2022 2073 2 123،132 2 17،331 2 23،122 2 77،374 112،222 112،222 112،222 127،222 دانشجو

1823221222 
برنامه ارایه خدمات 

فرهنگی به 
 دانشجویان

دانشجو در 
سنوات مجاز 

 تحصیلی
127،222 112،222 112،222 112،222 6،743 2 12،146 2 11،127 2 12،244 2 2026 2011 2012 2011 

1823221227 
برگزاری مراسم 
 واردوهای فرهنگی

 22087 11026 41018 14011 2 4،714 2 4،337 2 1،443 2 2،182 223 223 223 212 مراسم

1823221228 
تهیه 

کاالهاوخدمات 
 فرهنگی

 1072 1048 2031 1021 2 3،432 2 3،184 2 1،276 2 2،112 2،132 2،132 2،132 2،222 مورد

1823221211 

حمایت ازبرگزاری 
جشنواره هاوبرنامه 

های فرهنگی 
 ورزشی

 2041 2043 2018 2033 2 3،122 2 3،727 2 1،433 2 2،467 8،222 8،222 8،222 6،322 ساعت-نفر

1824223222 
برنامه پژوهش 
های پایه ای 

 دانشگاهی

سرانه مقاله 
علمی 
 پژوهشی

171 162 162 161 7،181 2 3،382 2 1،224 2 1،647 2 37072 21026 32017 37011 



 

 شماره

 بندیطبقه

 

 عنوان برنامه
سنجه 
 عملکرد

 واحد )هزینه تمام شده(هزینه ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

نی بیپیش
تا پایان 
1316 

 1318برآورد  1316بینی تا پایان  پیش 1316عملکرد شش ماهه  1317عملکرد  برآورد

 1317عملکرد 
عملکرد 

ماهه شش
1316 

نی بیپیش
تا پایان 
1316 

 برآورد
1318 

 اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی 1318

1824223224 

 تامین زیرساختهای
اطالعاتی،ارتباطی 
وعلمی)خریدپهنای 

بانداینترنت 
واشتراک پایگاه 
 های اطالعاتی(

 37011 32017 21026 37072 2 1،647 2 1،224 2 3،382 2 7،181 161 162 162 171 مورد

1823223222 
برنامه پژوهش 
های توسعه ای 

 دانشگاهی
 823084 671037 212012 381033 2 41،112 2 38،278 2 14،743 2 27،171 32 32 32 43 دستاورد

1823223222 

توانمندسازی 
پژوهشی اعضای 
هیات علمی)اعزام 
به فرصت های 

 مطالعاتی(

 434032 421078 131082 378022 2 16،362 2 17،276 2 7،312 2 11،247 42 42 42 32 ساعت-نفر

1823223223 

حمایت ازطرح 
های پژوهشی 
اعضای هیات 

 علمی

 138018 126031 78018 17042 2 3،242 2 2،826 2 1،322 2 1،128 22 22 22 22 پروژه

1823223226 
شرکت درهمایش 
های علمی ملی 

 وبین المللی
 34063 32028 6071 22013 2 1،232 2 8،342 2 2،222 2 3،632 272 272 272 232 نفر

1823223221 
عقدقراردادهای 

دانشگاهی 
 پژوهشی

 321023 481038 218063 332063 2 8،342 2 6،622 2 3،322 2 3،211 17 17 17 13 پروژه

1823223233 
فعالیت های مرتبط 

باگرنت اعضای 
 هیات علمی

 33028 41022 11038 37026 2 3،412 2 3،132 2 1،233 2 2،174 74 74 74 72 نفر

     132،222 6،333،277 132،222 7،478،134 414،481 2،333،337 1،282،724 4،311،218     جمع

 

 

  



 

 
 

 

 برنامه برحسب شدهتمام و ایهزینه اعتبارات و عملکرد هایسنجه برآورد

 «ارقام به میلیون ریال»

 کاربردی –موسسه آموزش عالی علمی  عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 صنعت آب و برق
 419445بندی دستگاه اجرایی اصلی:  شماره طبقه

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه زیرمجموعه:عنوان دستگاه اجرایی 

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان برنامه
سنجه 
 عملکرد

 واحد )هزینه تمام شده(هزینه ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

نی بیپیش
تا پایان 
1316 

 برآورد
 1318 

 1318برآورد  1316بینی تا پایان  پیش 1316عملکرد شش ماهه  1317عملکرد 

عملکرد 
1317 

عملکرد 
ماهه شش

1316 

تا  بینیپیش
 1316پایان 

 برآورد
 اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی 1318 

 10234 406311 303271 303216 476،132 113،312 138،132 23،343 64،362 11،437 136،181 32،643 73،124 37،343 24،333 37،782 آموزمهارت برنامه آموزش غیر رسمی فنی حرفه ای و مهارتی 1822223222

 برنامه آموزش کاردانی مهارتی 1822228222

دانشجو در 
سنوات 
مجاز 

 تحصیلی

1،336 643 436 312 21،833 68،123 13،422 31،184 26،382 83،217 12،228 12،222 8103713 6107832 24702721 310268 

 برنامه آموزش کارشناسی مهارتی 1822221222

دانشجو در 

سنوات 
مجاز 

 تحصیلی

2،133 837 382 448 23،411 32،213 12،112 21،388 24،881 72،112 12،222 12،222 3302684 4108682 14407843 410126 

 برنالمه پژوهش های کاربردی 1827221222
پروژه 

عملیاتی 
 شده

 13 16 33   1،736 3،111 3،373 7،821 7،222 12،862  32204222 36104118 48202222 

     322،222 141،722 312،831 61،366 146،141 38،723 286،221 87،211     جمع کل

  



 

 

 شده برحسب برنامهای و تمامعملکرد و اعتبارات هزینه هایسنجهبرآورد 

 419444شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی :  عنوان دستگاه اجرایی اصلی : موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

 419444شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه :  زیر مجموعه : موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزیعنوان دستگاه اجرایی 

 ارقام به میلیون ریال

 سنجه عملکرد عنوان برنامه / فعالیت شماره طبقه بندی

 هزینه واحد ) هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

1317 

عملکرد 

شش 

ماهه 

1316 

پیش بینی 

1316 

برآورد 

1318 
 1317عملکرد 

عملکرد شش ماهه 

1316 
 1318برآورد  1316بینی تا پایان  پیش

عملکرد 

1317 

عملکرد 

شش 

ماهه 

1316 

پیش 

بینی 

1316 

برآورد 

1318 

1822221222 
برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و 

 حرفه ای
 18022 12012 6062  2 11،622 2 6،881 2 328  2 732 732 77 2 هنر آموز در گروه سنی ذی ربط

1822221211 

کمک به آموزش دانش آموزان در 

مراکز آموزشی و هنرستان های شبانه 

 روزی وابسته

 18022 12012 6062  2 11،622  6،881  328   732 732 77  هنر آموز

1822222222 
برنامه آموزش دوره دوم متوسطه کار و 

 دانش
 18022 12013 6062  2 24،322 2 17،371 2 1،314  2 1،332 1،332 117 2 هنر آموز در گروه سنی ذی ربط

1822222223 

کمک به آموزش دانش آموزان در 

هنرستان های شبانه مراکز آموزشی و 

 روزی وابسته

 18022 12013 6062  2 24،322  17،371  1،314   1،332 1،332 117  هنر آموز

 1012 1062 1066 1061 2 31،222 2 33،234 2 7،222  41،142 31،222 31،222 3،381 23،222 تعداد زنان روستایی برنامه آموزش زنان روستایی 1822223222

1822223221 
آموزش فرآوری و کاهش ضایعات 

 محصوالت کشاورزی
 2023 2024 2023 2023 2 22،222  13،118  2،422  12،322 422،222 382،222 48،222 263،222 ساعت -نفر

1822223222 
آموزش و توانمندی اقتصادی زنان 

 روستایی
 2023 2023 2026 2027 2 22،222  11،133  1،722  13،422 422،222 382،222 24،123 282،222 ساعت -نفر

1822223223 
کارورزی و تثبیت مهارت های زنان 

 روستایی
 71021 37013 71088 37022 2 11،222  16،373  1،182  13،442 312 323 32 242 پروژه

1822223222 
برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه 

 ای و مهارتی
 1081 1071 2082 2023 38،633 111،344 31،422 34،163 42،222 22،264 24،773 44،143 12،222 33،322 22،222 34،222 مهارت آموز

 2024 2024 2012 2027 38،633 62،222 31،422 38،121 42،222 13،432 24،773 31،822 3،222،222 2،222،222 431،342 883،422 ساعت -نفر آموزش گروه کشاورزی 1822223224

1822223228 
آموزش های خود اشتغالی کشاورزی 

 برای فارغ التحصیالن رشته کشاورزی
 2023 2024 2023 2024 2 23،222  1،343  3،163  8،222 322،222 273،222 123،844 222،222 ساعت -نفر

1822223223 
توسعه آموزش گروه کشاورزی در 

 استان سیستان و بلوچستان
 2024 2024 2023 2024  17،222  7،224  2،741  3،222 422،222 176،222 82،337 133،222 ساعت -نفر

1822223233 
ایجاد بانک های اطالعاتی و سامانه 

 های الکترونیکی
 344022 483022  62036 2 344  483    143 1 1  2 سامانه



 

 
 

 

 سنجه عملکرد عنوان برنامه / فعالیت شماره طبقه بندی

 هزینه واحد ) هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

1317 

عملکرد 

شش 

ماهه 

1316 

پیش بینی 

1316 

برآورد 

1318 
 1317عملکرد 

عملکرد شش ماهه 

1316 
 1318برآورد  1316بینی تا پایان  پیش

عملکرد 

1317 

عملکرد 

شش 

ماهه 

1316 

پیش 

بینی 

1316 

برآورد 

1318 

 2082 2033 2042 2033 2 622 2 382 2 113  422 232 232 48 182 گواهی نامه برنامه آموزش های شغلی 1822226222

1822226223 
ارتقاء توانمندی های و شایستگی های 

 شغلی مدیران
 2023 2023 2027 2023 2 322  423  76  322 7،222 6،722 1،133 7،222 ساعت -نفر

1822226224 
ارتقاء توانمندی های و شایستگی های 

 شغلی کارکنان
 2023 2023 2027 2027 2 422  161  48  122 8،222 3،422 842 2،122 ساعت -نفر

 برنامه آموزش کاردانی مهارتی 1822228222
دانشجو در سنوات تحصیلی 

 مجاز
7،666 7،666 8،133 3،376 14،222 82،222 36،616 43،222 126،428 122،622 33،323 33،323 23078 13016 23062 32022 

 32022 23062 13016 23078 33،323 33،323 122،622 126،428 43،222 36،616 82،222 14،222 3،376 8،133 7،666 7،666 دانشجو آموزش گروه کشاورزی 1822228224

 برنامه آموزش کارشناسی مهارتی 1822221222
دانشجو در سنوات تحصیلی 

 مجاز
4،367 4،367 2،222 2،372 27،318 32،222 14،841 22،222 21،632 32،122 31،122 36،672 16032 6017 26036 38022 

 38022 26036 6017 16032 36،672 31،122 32،122 21،632 22،222 14،841 32،222 27،318 2،372 2،222 4،367 4،367 دانشجو آموزش گروه کشاورزی 1822221223

 برنامه آموزش کارشناسی ارشد 18232227222
دانشجو در سنوات تحصیلی 

 مجاز
36 2 2  1،622 2 2 2 2 2   21082    

    21082   2 2    1،622  2 2 36 تعداد دانشجو آموزش گروه کشاورزی و دامپروری 

 218037 183032 276022 187023 2 12،212 2 1،167 2 334  6،271 33 32 2 38 طرح پذیرفته شده برنامه توسعه کارآفرینی 1822216222

 183037 162023 132022 167076 2 8،272  7،882  132  3،322 43 42 1 32 طرح تجاری سازی فناوری های پیشرفته 1822216221

1822216222 
راه اندازی هسته های فناوری 

 کشاورزی
 232022 221042 384022 221013 2 3،632  2،214  384  1،671 13 12 1 8 طرح

1822221222 
برنامه ترویج یافته ها و دانش 

 کشاورزی
 2012    2 222       2،222    نفر روز

 2012    2 222       2،222    نفر بهره بردار تحت پوشش اجرای نظام نوین ترویج 1822221221

1822223222 
برنامه آموزش بهره برداری بهینه آب 

 در کشاورزی
 2081 2072 2074  2 11،322  14،811  3،222  2 24،222 24،222 3،222 2 مهارت آموز

1822223221 
آموزش شیوه های آبیاری نوین در 

 کشاورزی
 2023 2024 2023  2 7،322  4،177  1،288  2 132،222 128،222 11،682  ساعت -نفر

1822223222 
آموزش شیوه های افزایش بهره وری 

 آب در کشاورزی
 2023 2024 2027  2 7،322 2 4،176 2 1،237  2 132،222 128،222 11،222  ساعت -نفر

1822223223 
آموزش شیوه های بهره برداری از آب 

 های مرزی در کشاورزی
 2023 2024 2027  2 7،322  4،177  1،237  2 132،222 128،222 11،222  ساعت -نفر

1822224222 
برنامه آموزش غیر رسمی کشاورزی در 

 مناطق کمتر توسعه یافته
 2062 2031 2032  2 28،727  11،816  3،222  2 31،322 31،222 7،122 2 مهارت آموز



 

 سنجه عملکرد عنوان برنامه / فعالیت شماره طبقه بندی

 هزینه واحد ) هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

1317 

عملکرد 

شش 

ماهه 

1316 

پیش بینی 

1316 

برآورد 

1318 
 1317عملکرد 

عملکرد شش ماهه 

1316 
 1318برآورد  1316بینی تا پایان  پیش

عملکرد 

1317 

عملکرد 

شش 

ماهه 

1316 

پیش 

بینی 

1316 

برآورد 

1318 

1822224221 
توسعه آموزش گروه کشاورزی در 

 منطقه ی مکران
 2023 2023 2024  2 8،222  4،884  822  2 172،222 132،222 11،248  ساعت -نفر

1822224222 
آموزش دامپروری و آبزیان در مناطق 

 عشایری
 2023 2023 2024  2 11،222  6،168  1،282  2 242،222 233،222 32،821  ساعت -نفر

1822224223 
آموزش منابع طبیعی در مناطق 

 عشایری
 2024 2023 2024  2 3،232  3،473  344  2 123،222 111،222 14،623  ساعت -نفر

1822224224 
آموزش زراعت و باغبانی در مناطق 

 عشایری
 2024 2021 2033  2 4،367  3،412  367  2 122،222 12،222 1،743  ساعت -نفر

     132،222 362،823 113،222 313،311 123،222 121،611 134،773 213،862     1318جمع کل اعتبارات سال  

  



 

 
 

 

 

 ارقام به میلیون ریال   شده برحسب برنامهای و تمامهای عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه

 441554بندی دستگاه اجرایی اصلی:  شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:موسسه علمی کاربردی مهارت

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه کاربردی مهارتعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:موسسه علمی 

 هدف کمی ایاعتبارات هزینه هزینه واحد ) هزینه تمام شده(

 سنجه

 عملکرد

 عنوان

 برنامه و فعالیت

 شماره

برآورد  بندیطبقه

4991 

پیش بینی  

4997 

عملکرد 

شش ماهه 

4997 

عملکرد 

4994 

برآورد 

4991 

پیش 

بینی  

4997 

عملکرد 

شش 

ماهه 

4997 

عملکرد 

4994 

برآورد 

4991 

 پیش بینی

برنامه 

4991 

پیش بینی 

4997 

عملکرد 

شش 

ماهه 

4997 

عملکرد 

4994 

180388 20238 130382 130266 113،181 113،316 18،337 122،262 7،132 7،132 6،373 6،373 1،221 
دانشجودرسنوات 

 مجازتحصیلی
برنامه آموزش کاردانی 

 مهارتی
1822228222 

 1822228222 آموزش گروه خدمات دانشجو 2،322 1،832 1،832 1،122 1،122 24،434 24،481 48،237 86312 120723 130382 20238 470231

70133 20238 130382 140211 
 1822228223 آموزش گروه صنعت دانشجو 7،836 3،412 3،412 4،118 4،118 16،443 63،478 144،128 23836

 1822228224 کشاورزی آموزش گروه دانشجو 32 43 43 34 34 363 311 1،163 732 60472 130311 20238 180388

180433 20238 130368 370412 17،211 21،683 13،184 73،211 878 878 1،133 1،133 1،611 
دانشجودرسنوات 

 مجازتحصیلی
برنامه آموزش 

 کارشناسی مهارتی
1822221222 

 1822221221 آموزش گروه خدمات دانشجو 662 488 488 363 363 26،613 7،331 12،812 7812 330114 130383 20238 180462

 1822221222 آموزش گروه صنعت دانشجو 176 712 712 476 476 33،342 8،173 17،212 8،712 370633 130382 20238 180441

 1822221223 آموزش گروه کشاورزی دانشجو 34 36 36 28 28 1،137 412 171 316 370222 130243 20231 180474

10636 20612 20212 20631 12322 11،131 1،822 8،273 6،222 6،222 8،322 8،322 11،222 
دانشجودرسنوات 

 مجازتحصیلی

برنامه ارتقای کیفیت 
فعالیت های آموزشی 

 وکمک آموزشی
1823212222 

 دانشجو 11،222 8،322 8،322 7،322 7،322 8،273 1،822 11،131 12322 20631 20212 20612 10812
کمک به ارتقای کیفیت 
واجرای بهینه فعالیت 

 های آموزشی
1823212242 

    22 22 2 2 2 2 2 2 2 
پروژه عملیاتی 

 شده
برنامه پژوهش های 

 کاربردی
1827221222 

 پروژه 2 2 2 2 2 2 2 2 2    
های انجام پژوهش
 کاربردی

1827221273 

 



 

 شده برحسب برنامهای و تمامهای عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه

 447455شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی :  وزارت آموزش و پرورش عنوان دستگاه اجرایی اصلی :

 447449شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه :  های کارو دانشزشبرون سپاری و توسعه مشارکت در امو عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :

 ارقام به میلیون ریال

شماره 
طبقه 
 بندی

 سنجه عملکرد عنوان برنامه / فعالیت

 هزینه واحد ) هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 
1317 

عملکرد 
شش 
ماهه 
1316 

پیش 
بینی 
1316 

برآورد 
1318 

 1317عملکرد 
عملکرد شش ماهه 

1316 
بینی تا پایان  پیش

1316 
 1318برآورد 

عملکرد 
1317 

عملکرد 
شش 
ماهه 
1316 

پیش 
بینی 
1316 

برآورد 
1318 

 اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی عمومی

 برنامه آموزش دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای 
هنر آموز در گروه 

 سنی ذی ربط
167442 131827 323713 323713 288222 2 112231 2 741162 2 811383 2 1073 1072 2011 2076 

 
های علمی و کارگاهی خرید خدمات آموزش
 سپاری()برون

 2076 2011 1072 1073 2 811383 2 741162 2 112231 2 288222 323713 323713 131827 167442 آموزدانش

 

 4-4- های اجراییای بر حسب برنامههای سرمایههای کمی و برآورد اعتبارات تملک داراییتعیین سنجه هملکرد هدف 

 ایعنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان آموزش فنی و حرفه 006211بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه

 ایعنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه: سازمان آموزش فنی و حرفه 006211بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه: طبقهشماره 

  «ارقام به میلیون ریال»

اولویت  
 برنامه

 هدف کمی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

سنجه 
 عملکرد

 بندی شماره طبقه  عنوان اجرایی برنامه
1318 1316 

سال  عملکرد 
1317 

1318 1316 

عملکرد 
 پیش بینی برنامه 1318پیش بینی  1317

پیش بینی 
 عملکرد

 ابالغی
عملکرد شش 

 ماهه

پیش 
بینی 
1318 

پیش 
بینی 
 برنامه 

پیش 
بینی 
1316 

عملکرد 
 شش ماهه

2 33812 1،343،222 27838 27838 27،838 424،363 332 332 712 2 712 
مرکز / 

 آموزشگاه 
 1822223222 کمکهای فنی و اعتباری به آموزشگاه های آزاد

 مرکز 712  712 712 712   262222 262222  478782 1
تامین ماشین االت و تعمیرات ساختمان ها و 

 تجهیزات مراکز آموزشی
1822223221 

 اداره کل 1 2 32 32 32 1،312 2 723 723 32،222 644 3
برنامه تامین،توسعه،مقاوم سازی،تعمیر،تجهیز و 
 نگهداری فضاها، ساختمانها ،اماکن وماشین آالت

1822222222 

 1823217222 حمایت از توسعه علوم  و فناوریهای نوینبرنامه  پروژه 1 2 2 2 2 1،226 2 163 163 42،222 1172 4

  



 

 
 

 

 

 062611بندی دستگاه اجرایی اصلی:  شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: دانشگاه جامع علمی کاربردی

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

«ارقام به میلیون ریال»  

طبقه شماره 
 بندی

 سنجه عملکرد عنوان برنامه

 های سرمایه ایاعتبارات تملک دارایی هدف کمی

اولویت 
 1317عملکرد برنامه 

عملکردشش 
 1316ماهه

پیش 
 1316بینی

پیش 
بینی 
برنامه 
1318 

پیش بینی 
1318 

 1317عملکرد

1316 1318 

 ابالغی
پیش بینی 

 عملکرد
 پیش بینی
 برنامه 

پیش بینی 
1318 

1822222222 
برنامه تأمین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و 

 نگهداری فضاها، ساختمان ها، اماکن و ماشین آالت
تعمیرات اساسی، تأمین تجهیزات و 

 محوطه سازی و مدیریت سبز
1 1 1 1 1 67 432 432 342 342   

 تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آالت 1822222222
تعمیرات اساسی، تأمین تجهیزات و 

 محوطه سازی و مدیریت سبز
1 1 1 1 1 67 432 432 342 342   

 
 062726بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: دانشگاه شهید رجایی

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه زیر مجموعه: دانشگاه شهید رجایی

 «ارقام به میلیون ریال»            

شماره طبقه 
 بندی

 سنجه عملکرد عنوان برنامه

 های سرمایه ایاعتبارات تملک دارایی هدف کمی

 اولویت برنامه 
 1317عملکرد

عملکردشش 
 1316ماهه

پیش 
 1316بینی

پیش بینی 
 1318برنامه 

پیش بینی 
1318 

 1317عملکرد

1316 1318 

 ابالغی
پیش بینی 

 عملکرد
 1318پیش بینی  بینی برنامهپیش

 1 73222 73222 48632 48632 82116  1 1  1  1   1   برنامه تربیت معلم  822217222

  



 

 062221بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: دانشگاه فنی و حرفه ای

 062221بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شماره طبقه عنوان دستگاه زیر مجموعه: دانشگاه فنی و حرفه ای

 «ارقام به میلیون ریال»            

 عنوان برنامه شماره طبقه بندی
سنجه 
 عملکرد

 های سرمایه ایاعتبارات تملک دارایی هدف کمی

 اولویت برنامه
 1317عملکرد

عملکردشش 
 1316ماهه

 پیش بینی
تا پایان 
1316 

 پیش بینی
برنامه 
1318 

پیش بینی 
1318 

 1317عملکرد

1316 1318 

 ابالغی
پیش بینی 

 عملکرد
 پیش بینی

 برنامه
پیش بینی 

1318 

 1 146222 146222 313،322 313322 1،171،672 162،313  14333 6222 41611 متر مربع برنامه آموزش کاردانی مهارتی 1822228222

 
 025702 بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی    

 025702 بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی    

 ارقام به میلیون ریال             

 عنوان برنامه شماره برنامه
سنجه 
 عملکرد

 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هدف کمی

 اولویت برنامه

 1317عملکرد 
عملکرد شش 

 1316ماهه  
بینی  پیش

1316 

1318 
عملکرد 
1317  

1316 1318 

پیش بینی 
 برنامه

پیش بینی 
1318 

 ابالغی
پیش بینی 

 عملکرد
پیش بینی 

 برنامه
پیش بینی 

1318 

 1 33222 33222 33،632 33،632 33،211 1 1 1 1 1   برنامه آموزشی کاردانی مهارتی 182228222

 

 025701بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه کاربردی صنعت آب و برق -دستگاه اجرایی اصلی:موسسه آموزش عالی علمی عنوان 

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه زیر مجموعه:

 «ارقام به میلیون ریال»           

شماره طبقه 
 بندی

 عنوان برنامه
سنجه 
 عملکرد

 های سرمایه ایاعتبارات تملک دارایی کمیهدف 

اولویت 
 1317عملکرد برنامه 

عملکردشش 
 1316ماهه

پیش 
 1316بینی

پیش 
بینی 
برنامه 
1318 

پیش 
بینی 
1318 

 1317عملکرد

1316 1318 

 ابالغی
پیش بینی 

 عملکرد
پیش بینی 

 برنامه

پیش 
بینی 
1318 

  12222 12222 7،222 7222 2،617 1 1 1 1 1 پروژه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آالت  1822228223

  12222 12222 7،222 7222 2،617 1 1 1 1 1 جمع کل
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 فصل چهل و یکم

 عالی آموزش
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 5- مقدمه 

بلکه توان ، كافي نيست هاي سنتي توسعه به تنهاييو برخورداري از مؤلفه و فيزيکي در معادالت جهاني جديد صرف دسترسي به منابع طبيعي

افزوده در منابع در اختيار و تسلط بر بخش قابل توجهي از ، موجب ايجاد ارزشمذكورهاي هاي نو در فرآوري مؤلفهتخصصي و برخورداري از فناوري

و در اين بستر، توسعه  هستنيازهاي اساسي توسعه نيزايران ضمن برخورداري از منابع طبيعي متنوع داراي پيش كشورشود. بازار علم و فناوري مي

انداز شود. جهت تحقق اين ساز تحقق اهداف چشموعه مهم و ارزشمند عمل كرده و زمينهتواند به عنوان حلقه واسط اين دو مجمعلوم و فناوري مي

ترين ركن توليد، انتشار و به ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به عنوان مهمهدف مهم، چه در سطح جهاني و چه در سطح ملي، دانشگاه

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران توجه به ر سياستست كه دا رو از اين د،شونروزآوري علوم و فناوري محسوب مي

 .توسعه علوم و فناوري و كاركردهاي ناشي از آن مورد تأكيد ويژه قرار دارد

ش كمي تعداد هاي گوناگون، مورد توجه قرار داده است. با گستراين رويکرد آموزش عالي را به عنوان نقطه كانوني پيشرفت جوامع در زمينه 

هاي فکري و فرهنگي جامعه براي ساخت ها وموسسات آموزش عالي نه تنها نيروي انساني مورد نياز جامعه تربيت گرديده است. بلکه زيردانشگاه

نابع انساني دانست گذاري در متوان موثرترين روش سرمايههاي نو نيز فراهم شده است. از اين نظر، آموزش عالي را ميها و فنّاوريبکارگيري روش

 سازد. اجتماعي و اقتصادي الزم را براي توسعه ملي فراهم مي  ـ هاي فرهنگيها، زمينهافزايي و ارتقاي نگرش و مهارتكه با آموزش، دانش

به  ها و موسسات آموزش عالي وابستههاي دولتي و غير دولتي است. در بخش دولتي دانشگاهدر ايران آموزش عالي متشکل از بخش

ها قرار دارد. اما اين برنامه در بخش آموزش و پرورش و ساير وزارتخانه ،وري، بهداشت، درمان وآموزش پزشکيهاي علوم، تحقيقات وفناوزارتخانه

مرتبط با  اختصاص دارد. بنابراين اطالعات مربوط به متغيرهاي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دولتي به وزارت علوم، تحقيقات وفناوري

و وزارت  علوم، تحقيقات و فناوريدو وزارتخانه ها و موسسات آموزش عالي وابسته به سپس براي دانشگاه آموزش عالي ابتدا براي كل بخش و

دو ا و واحدهاي ستادي وابسته به هدانشگاه مرتبط با اياطالعات مربوط به اعتبارات هزينههمچنين  .شودارائه مي درمان و آموزش پزشکي بهداشت،

دانشگاه و  981شامل اعتباري رديف  981رديف اعتباري است. از اين تعداد 382بخش شامل . به اين ترتيب تعداد واحدهاي اين خانه فوق استوزارت

و موسسه دانشگاه  13ي شامل رديف اعتبار 19ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و  هايواحدبه اعتباري رديف  1موسسه آموزش عالي و 

 موزش پزشکي اختصاص دارد. ستادي به وزارت بهداشت، درمان و آاعتباري رديف  3و آموزش عالي 
 

 5-  ربط(بندی عملیاتی ذیدستگاه اجرایی )برحسب فصول طبقهوضعیت 

 5-5- شرح وظایف و ماموریت ها 

 تحقيقات و فناوري شرح وظايف اين وزارت به قرار زير است:بر اساس قانون اهداف ، وظايف و تشکيالت وزارت علوم ، 

 در زمينه انسجام امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري:  -9

 پژوهي و معرفي آن نگري و آيندهها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آيندههاي نسبي، قابليتشناسايي مزيت

 برداري ها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهرهواحدهاي توليدي، تحقيقاتي، دانشگاهبه 

 ربط و پيشنهاد به شوراي عالي علوم، هاي اجرايي ذيهاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همکاري يا پيشنهاد دستگاهبررسي اولويت

 تحقيقات و فناوري 

  هاهاي نوين براساس اولويتي مرتبط با فناوريهاپژوهشحمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و 

 ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد، توسعه و تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه برنامه

 هاي بوميفناوري

 ربط هاي ذيبردي با همکاري دستگاهاتخاذ تدابير الزم به منظور افزايش كارآيي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كار 
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 كردن فناوريهاي انتقال  ريزي به منظور بومياتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم درخصوص انتقال فناوري و دانش فني و برنامه

 يافته به داخل كشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري  

 هاي توليد شده در كشور و كمك به فناوري در داخل و خارج كشور و حمايت از صدور فناوريهاي مناسب براي عرصه ايجاد زمينه

 هاي غيردولتي علمي، تحقيقاتي و فناوري ها و شركتايجاد انجمن

 كز ها و مراهاي آموزشي، تحقيقاتي و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاهسويي ميان فعاليتتمهيد ساز و كارهاي الزم براي ايجاد هم

 هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تحقيقاتي با بخش

  اتخاذ راهکارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غيردولتي 

  ارزيابي جامع عملکرد نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري شامل پيشرفتها، شناخت موانع و مشکالت و تدوين و ارائه گزارش ساالنه 

 هاي آنها ابير و ارائه پيشنهادهاي الزم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امنيت شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمندياتخاذ تد 

 ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه -3

 صالح پيشنهاد ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذي 

 عالي، مراكز تحقيقاتي و فناوري و ها، مؤسسات آموزشريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهتعيين راهکارهاي الزم و برنامه

هاي علوم و فنون با استفاده از منابع زههاي ملي، موديگر مراكز فعاليتهاي علمي پژوهشي همانند شهركهاي تحقيقاتي، آزمايشگاه

 هاي كشور هاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورتدولتي و غيردولتي و مشاركت

 ريزي اجرائي، آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحوالت علمي و فني در جهان برنامه 

 ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، رشتهحقيقاتي،عالي و تتعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش

 پويايي، رقابت و نوآوري علمي 

 عالي و تحقيقاتي كشورها و مؤسسات آموزشهاي دانشگاهنظارت و ارزيابي بر فعاليت 

 )ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي و يا موسسه تحقيقاتي ) اعم از دولتي و غير دولتي 

 هاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعاليت آنها مجوز تأسيس انجمن صدور 

 تاييد اساسنامه و صدور مجوز تاسيس انجمن ها و تشکل هاي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي 

 هاي گزينش اعضاي هيأت علمي هاي مؤسس، هيأتهاي امناء، هيأتهاي مميزه، هيأتتأييد صالحيت و صدور احکام اعضاي هيأت

عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طبق ها و مؤسسات آموزشهاي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهو هيأت

 ضوابط و مقررات موضوعه 

 ساالنه عملکرد مالي  تأييد اساسنامه و هاي ها، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و ارزيابيارزيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاه

 ها و مقاطع تحصيلي رشته عالي يا مؤسسه تحقيقاتي )اعم از دولتي يا غيردولتي(،صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد آموزش

  كشور برنامه و بودجهولويت هاي تخصيص منابع در حوزه هاي علوم ، تحققيات و فناوري به سازمان ابررسي و پيشنهاد 

 ها و مبادالت علمي بين مراكز علمي المللي و اتخاذ تدابير الزم به منظور نهادينه كردن همکاريهاي علمي بينتوسعه همکاري

 صالح.المللي در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذياي و بينتحقيقاتي داخل كشور با مراكز علمي تحقيقاتي منطقه

 ها و مراكز علمي خارج از كشور، براساس و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي با مشاركت دانشگاهها صدور مجوز تأسيس دانشگاه

 صالح ضوابط مصوب مراجع ذي

 هاي اري نظام آموزش و توسعه نيروي انساني كشور به منظور ايجاد هماهنگي الزم بين برنامهذگمشاركت فعال در فرآيند سياست

 سطوح مختلف آموزش كشور 

 ربط به منظور هدايت منابع در هاي ذيهاي توسعه منابع انساني كشور و ارائه نتايج حاصل شده به دستگاهكت در تعيين اولويتمشار

 هاي مذكور جهت اولويت
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 يت ها با همکاري ساير مراكز علمي و تحقيقاتي كشور به منظور فراهم نمودن زمينه حماارزيابي و تأييد اختراعات، اكتشافات و نوآوري

 ربط از حقوق مالکيت معنوي و ثبت در مراجع ذي

 ها و مراكز آموزش عالي )دولتي و التحصيالن و تأييد ارزش علمي مدارك دانشگاهتعيين ضوابط ارزشيابي علمي مدارك فارغ

 غيردولتي( داخل كشور به استثناي گروه پزشکي 

 هاي راهبردي كشور در زمينه رخشان و هدايت آنها به سمت اولويتريزي براي شناسايي و حمايت از شکوفايي استعدادهاي دبرنامه

 صالح علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذي

 ريزي براي جذب متخصصان ايراني و داخل و خارج از كشور جهت همکاري علمي، تحقيقاتي و فناوري برنامه 

 هاي علمي و فني متقابل عالي و تحقيقاتي خارج از كشور و ايجاد زمينهها و مؤسسات آموزشاداره امور دانشجويان ايراني در دانشگاه

 از طريق اعزام رايزنهاي علمي با هماهنگي وزارت امور خارجه 

 شورها و مراكز تحقيقاتي خارج از كاهتمام در معرفي ميراث علمي تمدن ايراني و اسالمي و گسترش زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه 

  همکاري در اعتالي فرهنگ، اخالق و معنويت اسالمي در مجامع علمي دانشگاهي و در جامعه 

 عالي، ها و عملکردهاي آموزشها و برنامه، اولويتهاسياستهاي مختلف در زمينه رساني به جامعه و بخشهاي اطالعايجاد پايگاه

 تحقيقات و فناوري 

 ها و اختيارات وزارتخانه المللي و برقراري ارتباطات الزم در حوزه مأموريتي بينهانمايندگي دولت در مجامع و سازمان 

 انجام امور مربوط به كميسيون ملي يونسکو 

 

 بطه با آموزش و پژوهش پزشکي عبارتند از:اوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در رترين وظايف مهم    

  تقويت جنبه هاي فرهنگي دانشجويان و تعميق معرفت ديني و ارزش اسالمي در آنان 

 افزايش مشاركت مردم در توسعه آموزش و پژوهش 

 هاي مختلف آموزشي با نيازهاي جامعه و مقتضيات ناشي از توسعه علوم و فناوريانطباق محتواي برنامه هاي درسي رشته 

 هاي كارشناسي ارشد و باالتره ويژه در آموزشهاي كيفي و كمي آموزش ببهبود شاخص 

 هاي يکسان براي دسترسي داوطلبان مستعد به آموزشفراهم نمودن فرصت 

 ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتيهاي امناء دانشگاهتوسعه وظايف و اختيارات هيأت 

 توأم ساختن آموزش با پژوهش در كليه سطوح آموزشي 

 ي تحقيقاتهاي كيفي و كمبهبود شاخص  

 5-5- انداز چشمای بودجههای اهداف و سیاست 

 اهداف

 با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد   دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي وفناوري درسطح منطقه ي آسياي جنوب غربي

 علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقا نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل

 توانا در توليد علم و فناوري، متکي برسهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي از دانش پيشرفته، برخوردار 

 5-9- نظام در حوزه مربوطهای بودجهی کلی هاسیاست 

از اهداف كمي و كيفي طوريکه در بخشنامه بودجه آمده است، رسيدن به بخشي كلي بودجه اي در بخش آموزش عالي همان هايسياست

برنامه ششم بخش آموزش عالي در هاي كلي ابالغي براي كالن مندرج در اسناد باالدستي مانند برنامه ششم توسعه كشور است. سياست

  : است به شرح زيرتوسعه كشور 
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 ري و نقشه هاي جامع علمي كشورهاي كلي علم و فناوتوسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي، نظريه پردازي و نوآوري در چارچوب سياست -9

 هاي مهارتي در نظام آموزش كشورافزايش سهم آموزش -3

 تحول و ارتقاء علوم انساني به ويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقالب اسالمي -2

 كشور و نيازهاي توليد و اشتغالمي ي جامع علتنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب سازي سطوح و رشته هاي تحصيلي با نقشه -9

 :آمده است عبارتند از 9218در بخشنامه بودجه سال  اي كلي كه بطور غيرمستقيم در در ارتباط با بخش آموزش عاليتنها سياست بودجه

هاي كلي فوق بديهي است كه در قالب سياست .هاي خاص جامعه ) جوانان، زنان، دانش آموختگان دانشگاهي و ...(افزايش اشتغال گروه

 هاي اجرايي بودجه اي اتخاذ و اعمال خواهد شد.سياست

  5-5- اقتصاددر برنامه ششم توسعه  های اولویت دارو پروژههای عملیاتی نامهبر 

ششم توسعه  ر برنامهراستاي دو برنامه اصلي اين بخش د انجام اقدامات الزم در 9218 مهمترين برنامه عملياتي بخش آموزش عالي در سال

ها عبارتند از فراهم كردن شرايط الزم براي حضور آموزش عالي در عرصه بين المللي از طريق تهيه آيين نامه و كشور است. اين برنامه

در حيطه وظايف آنها  حوزه در اينمربوط بخشي از امور هايي كه به نحوي هاي الزم با مشاركت و هماهنگي كليه وزارتخانه ها و سازماندستورالعمل

براي تصويب در هيات هاي اجرايي برگزار شده است كه تدوين آيين نامه ها و دستگاهتخانهبا وزار دي. براي تحقق اين هدف جلسات متعدقرار دارد

 داشت. است كه در سال آتي نيز مورد پيگيري قرار خواهد 9211وزيران از نتايج آن در سال 

و عالي در برنامه ششم توسعه كشور سند راهبردی بخش آموزش  به استنادبررسی امکان سنجی تاسیس صندق ملی توسعه کشور 

به منظور تحقق اهداف اين بررسي  . بوده است 9211يکي ديگر از برنامه هاي مهم عملياتي بخش در سال هاي دولت دوازدهم برنامه و خط مشي

اليحه تاسيس صندوق شد كه در حال  ويرايش اول مطالعات انجام شده در اين راستا منجر به تهيه ها وه بررسيجنتي د.انجام ش 9211زير در سال 

 حاضر در مرحله تدوين قرار دارد.

 ها كردن فعاليت دانشگاهاصالح نظام اقتصادي و رقابتي 

 كشورگذاري بيشتر براي بخش آموزش عالي جذب و تامين منابع سرمايه 

 افزايش حق انتخاب خانوار و دانشجويان 

  افزايش دسترسي به آموزش عالي 

  افزايش كارايي در تخصيص 

 هانهادسازي فرادستگاهي و حفظ و ارتقاي استقالل دانشگاه 

 (هاي رفاه دانشجويان، صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران واستفاده حداكثري از نهادهاي موجود )صندوق... 

با بازنگري در منشور آنها  9211هاي اولويت دار اين بخش است كه در سال هاي اقتصاد مقاومتي و بسته اجرايي در آموزش عالي از ديگر پروژهپروژه

بيني شده در دهد. بديهي است اقدامات پيش را نشان مي 9211مورد اجرا قرار گرفته است. اطالعات مندرج در جدول زير اهم اقدامات انجام شده در 

 خواهد داشت.  ومتدانيز  9218ها در سال اين پروژه

 )میلیون ریال( 5931 سال در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مقاومتی اقتصاد هایپروژه عملکرد -5 جدول

 ماهه 6تخصیص  5931قانون  عنوان پروژه ردیف
 مهمترین اقدامات انجام شده

 

9 
 طراحي الگوي تغيير و ارتقاي نقش

ها در حل مشکالت كالن،  دانشگاه
 هاي اقتصاديدستگاهي و بنگاه

88،111 8،811 

 بازنگري منشور پروژه

 تدوين شيوه نامه مشاركت دانشگاه ها در رفع مشکالت ملي

 در سطح استاني STIطراحي فرايند اجراي پروژه تدوين اسناد توسعه 

 استاني STIشناسي نگارش اسناد توسعه شتهيه گزارش نهايي رو

هماهنگي و مذاكره با دستگاه هاي اجرايي ازقبيل وزارت دفاع، وزارت نفت، 
وزارت صنعت جهت تدوين شيوه نامه اجرايي  و انعقاد تفاهم نامه همکاري با 

 هاي تخصصيدستگاه ها براي مشاركت در ستاپ
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 ماهه 6تخصیص  5931قانون  عنوان پروژه ردیف
 مهمترین اقدامات انجام شده

 

3 

اصالح نظام  آموزش عالي ازنگري و ب
كشور در جهت ارزش آفريني و 

 كارآفريني

20،111 2،011 

  نامه فرصت مطالعاتيهاي آيينتهيه شاخص

تدوين قانون پيشگيري و مقابله  تقلب در آثار علمي و تصويب آن در مجلس 
شوراي اسالمي و متعاقب آن تهيه پيش نويس آيين نامه اجرايي مربوط به 

 ارائه آن به هيئت دولتقانون و 

 هاي ارزيابي جهت توسعه كيفي نشرياتتوسعه شاخص

عقد قرارداد با موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي براي تدوين سند 
 برنامه درسي

 تدوين شيوه نامه مشاركت دانشگاه ها در رفع مشکالت ملي

2 
دانشگاه و واحد پژوهشي برتر  0تبديل 

 به تراز بين الملليكشور 
911،111 91،111 

 بازنگري منشور پروژه 

 الملليادامه تهيه و تدوين مدل رسيدن به تراز بين

هاي اجرايي نظير رويان، هاي موفق وابسته به دستگاههماهنگي با پژوهشگاه
 سازي رازي و صنعت نفت براي ورود به پروژهسرم

9 

آمايش سازي نظام طراحي و پياده
آموزش عالي و پژوهش به منظور 

هاي گرا كردن فعاليتماموريت
 موسسات آموزش عالي و

 پژوهشي كشور

1،111 111 

 بازنگري منشور پروژه 

 التحصيالنتدوين چارچوب و الگوي مفهومي رصد اشتغال فارغ

 انجام مطالعات اوليه جهت تدوين مدل اجرايي سطح بندي در فاز جديد 

 هاي تعيين شدهگردآوري اطالعات مؤسسات و تعيين جايگاه هر يك از آنها در مدل

 هانويس اوليه احکام مرتبط با هر يك از مدلتنظيم پيش

0 
برنامه اجرايي آموزش عالي مهارتي و 

 اينظام صالحيت حرفه
9011 911 

اجراي رصد  ريزي ودانشگاه در جهت برنامه 99تدوين منشور برنامه حمايت از 
 اشتغال فارغ التحصيالن

قرار دادن سامانه رصد اشتغال در سامانه مپفا وزارت عتف و تکميل اطالعات 
 هامورد نياز در سامانه مپفا توسط دانشگاه

هايي به دانشجوياني هماهنگي با ستاد كل نيروهاي مسلح در جهت ارائه مشوق
 را گذرانده اند. هاي مهارتي مورد تاييد ستادكه دوره

   19515 195155 هاجمع پروژه

 5-1- های مالی دستگاه در برنامه دولت دوازدهماولویت  

هايي براي عملياتي شدن آورده شده ، آموزش و فناوري يکي از حوزه هايي است كه در برنامه دولت دوازدهم براي آن اهداف و سياستحوزه علم

در اين قسمت ، حرفه اي، آموزش عالي و پژوهش و فناوري است –فني  هاي آموزش عمومي،ها شامل حوزهسياستاست. از آنجائيکه اين اهداف و 

قابل ذكر است در برنامه مذكور اولويت مالي خاصي بصورت مستقيم مطرح نشده  .هاي مرتبط با آموزش عالي ارائه گرديده استاهداف و سياست

 شود.ي آنها يکي از الزامات اصلي تلقي مياست، اما تامين منابع الزم براي اجرا

  اهداف      

 نظام علم، فناوري و نوآوري داراي شش هدف عمده است كه از بين آنها دو هدف زير در ارتباط مستقيم با آموزش عالي قرار دارد. 

   ارتقاء سرمايه انساني جامعه به عنوان خروجي نظام آموزشي و مهارتي 

   خلق دانش نوين و مورد استناد جهاني 

 دهد:هاي زير مورد پيگيري قرار ميذكر را براساس سياستلافوق دستيابي به دو هدف  دولت دوازدهم

  حوزه آموزش 

 هاي آموزشي، محتواي آموزشي و ابزارهاي آموزشي در ابعاد سياست آموزش يکپارچه: يکپارچگي ميان آموزش عمومي و عالي،  -
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هاي ارائه ) تنوع در كتب درسي با اي، تقاضاي جامعه و توانمنديمنطقه -هاي بوميرمحتواي آموزشي متناسب با ويژگيتنوع د -

 هاي امناء( ها با انتخاب هياتانتخاب مدارس و سيالبس دانشگاه

ستفاه از ابزارهاي مکمل در ها، تنوع استعدادها و اهاي جذب دانشجو و اعضا هيات علمي متناسب با سطح دانشگاهتنوع در شيوه -

 ( کور گرايي افراطي در نظام آموزشيسنجش و ارزيابي دانشجو ) گذار از كن

ها و مدارك آموزشي و افزايش حق ها و تقاضاي متنوع جامعه ) تنوع در تاييديهتنوع در اهداف آموزشي به منظوره پوشش نيازمندي  -

  دانشجويان(اعم از دانش آموزان و انتخاب دانش پذيران 

گذاري تنوع در مراكز آموزشي با هدف سطح بندي و رتبه بندي نظام آموزش عالي و برخورداري از استقالل مديريت و سياست -

 هامتناسب با سطح دانشگاه

 هاي مهارتي و دانشگاهي با سهم مناسب براي هر يك تنوع در آموزش  -

هاي جبراني درخصوص آموزشي براي تمامي شهروندان و اتخاذ سياست هاي برابرعدالت در برخورداري: برخورداري از فرصت  -

 هاي نابرخوردار)بورسيه ها( به گروهها شهروندان نابرخوردار يا برخورداري كمتر از طريق اعطاء راتبه

  حوزه پژوهش 

 ي و تجربيات بوميهاي بومحلراه ،هاي بوميبرآمده از چالش توليد دانش نوين و پيشروي قابل عرضه در سطح جهان، -

 المللي حوزه همکاري هاي بين -

تربيت نيروي انساني ماهر در تراز جهاني و  (9با اولويت منطقه غرب و جنوب غرب آسيا، به منظور  ،الملليتوسعه بخش آموزش بين -

 هاي دانشگاهي مهارتي المللي در حوزه( جذب دانشجو و دانش پذير بين3

هاي هاي مشترك خارجي با دانشگاه هاي پيشروي خارجي، جذب دانشجو، طرحدوره منظور تعريف هاي الزم بهنامهنتدوين آيي -

هاي پيشروي خارجي و استفاده هاي مشترك بادانشگاهها و رسالهنامهپايان مبادله دانشجو، عضويت در پلت  فرم هاي مبادله دانشجو،

 فناورانه مشترك  هاي پژوهشي وها و زيرساختكتابخانه ،هااز آزمايشگاه

  حوزه اصالح ساختار 

هاي ماموريتي ينوآوري و حذف تعارضات و هم پوشان فناوري و هاي مسئول در حوزه علم،وزارتخانهو ها ساماندهي به تعدد دستگاه -

 اين نهادها 

ي در سطح دولت مطابق رتجاري سازي و نوآو ،هاي حوزه فناوريها حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهي از ماموريتتفکيك ماموريت -

 با روندهاي جهاني 

اصالح ساختار رسمي و تفکيك وظايف ميان معاون علمي و فناوري رياست جمهوي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي عالي  -

معدن  ،نعت، وزارت ص، درمان آموزش پزشکيبنياد نخبگان، وزارت بهداشت شوراي عالي انقالب فرهنگي، تحقيقات و فناوري،علوم،

 و تجارت و تدوين اليحه مرتبط مورد نياز 

هاي دولتي كه با هزينه دولتي هاي دانشگاهها و رسالههاي تحقيقاتي و پايانتدوين اليحه شفافيت و افشاء اطالعات و نتايج پروژه -

 اند به صورت آزاد و با رعايت مالحظات امنيتي تامين مالي شده

 ( عدالت آموزشی  یهاهای ) بورسیهحوزه راتبه 

  كند. هاي آموزشي به افراد مستعد نا برخوردار تاسيسدولت صندوقي با هدف اعطاء راتبه -

 دانشجوي مستعد بر اساس ارزيابي تحصيلي دانشجويان  -

  حوزه مشارکت عمومی 

  آموزش منتهي به تغيير رفتار –از پيش دبستاني تا دانشگاه  گسترش آموزش فراگير، -



 163 آموزش عالی: میکفصل چهل و  / آموزش و پژوهشم: امور هنبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

 5-6-  قانون برنامه ششم توسعه (  5موضوع ماده)موضوعات خاص آثار مالی 

رح شقانون مذكور به  3در برنامه ششم توسعه كشور موضوع علم و فناوري به عنوان يکي از موضوعات خاص آمده است . اين موضوع در ماده 

 قرار گرفته است . تصويبزير مورد 

 :3ماده 

هاي( مرتبط با آنها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد هاي )پروژهموضوعات زير مسائل محوري برنامه است. دولت موظف است طرح  

 الذكر را در بودجه ساالنه اعمال نمايد.هاي ذيلمقاومتي صرفا در حوزه

رزي، گردشگري، عبوري )ترانزيت( و حمل ونقل ريلي، موضوعات خاص بخش پيشروي اقتصاد در مورد معدن و صنايع معدني، كشاو -پ

 فناوري نوين، توسعه و كاربست علم و فناوري و انرژي

 5-1-  توسعهششم و مواد قانونی برنامه پنج ساله آثار مالی 

دارائيهاي هزينه اي و تملكامين منابع مالي ت هاو يکي از الزامات تحقق آنباشد مفاد مواد قانوني كه بطور مستقيم مرتبط با آموزش عالي مي

 :عبارتند از سرمايه اي است،

 : 49ماده  

المللي و وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همکاري و تعامالت فعال بينبه منظور تحقق اقتصاد دانش بنيان، افزايش بهره 

 افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور:

المللي در طي اجراي قانون برنامه هاي كشور و تعامالت بينشود به منظور ارتقاي علمي و رقابت بين دانشگاهداده ميبه دولت اجازه  -الف

ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فني و المللي و دانشگاهنسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشاركت دانشگاه هاي معتبر بين

گذاري هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي اقدام نمايد. نحوه سرمايهعلمي كاربردي در داخل كشور در چارچوب سياست اي ودانشگاه جامعحرفه

ي مشترك، تسهيل تعامالت ارزي و تردد اعضاي هيات علمي و دانشجويان در آيين نامه اجرايي كه با پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدام

 شود.رسد، مشخص ميربط به تصويب هيات وزيران مي كشور و دستگاههاي اجرايي ذي

دولت نسبت به تحول و ارتقاي علوم انساني در دانشگاه ها در ابعاد اسالمي سازي، بومي سازي، كارآمدي و روزآمدي با ايجاد  -3تبصره  -ب

 دانشجو اهتمام ورزيده و آن را در اولويت قرار دهد.هاي درسي و تربيت استاد و انتخاب ها و كتابتغييرات يا اصالحات در امور مربوط به سرفصل

المللي )هاب( بين المللي و دانشگاه هاي داخلي نسبت به ايجاد قطبهاي معتبر بينشود با همکاري دانشگاهبه دانشگاه پيام نور اجازه داده مي -د

 اقدام نمايد.هاي مجازي )الکترونيکي(، نيمه حضوري، باز و از راه دور جهت ارائه آموزش

شهريه دانشجويان داخل كشور تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان  -ر

 شود.تامين مي

ل در نظام و اصالحات و الحاقات بعدي، به منظور تحو 9/99/9219دولت موظف است با رعايت قانون صندوق رفاه دانشجويان مصوب  -ت

ها و بهبود شرايط و امکانات رفاهي دانشجويان، ضمن تداوم و تقويت كمك به صندوق رفاه اقتصاد آموزش عالي، هدفمند سازي يارانه

بيني و هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از ابتداي اجراي قانون برنامه، نسبت به پيشدانشجويان وزارتخانه

به مين اعتبار مورد نياز يارانه غذايي دانشجويي از محل درآمدهاي عمومي عالوه بر اعتبارات فعلي اقدام كند و اين اعتبارات را براي كمك تا

 ها مکلفند تا پايانهاي مذكور قرار دهد. صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانهدانشجويان كم بضاعت مالي به صورت متمركز در اختيار صندوق

ايي در قالب اجراي قانون برنامه بخشي از يارانه را با تسهيالت بدون سود و بلند مدت جايگزين نمايند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهيالت اعط

 رسد.ها براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف ميدرآمد اختصاصي صندوق

ريزي نمايد تا سهم وقف و خيريه از تامين مالي اي برنامهگونهود، بهدولت موظف است با تشويق خيرين و واقفين و رفع موانع موج -ث

 ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري افزايش يابد.دانشگاه



 کل کشور 5931های اجرایی بودجه سال مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاه   115

 

 

 

هاي ام برسانند، مشمول مزايا و حمايتهاي فناورانه به انجهايي را براي حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري نوآوري خيريني كه طرح

 بوط به خيرين مدرسه ساز خواهند شد. مر

اي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي براي احداث، توسعه و تکميل و تجهيز فضاهاي آموزش و كمك آموزشي، پژوهشي، ورزشي، در دوره

قابل قبول مالياتي مورد محاسبه هاي ها به عنوان هزينهخدمات رفاهي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي، هزينه نمايند، اين هزينه

 قرار گيرد.

 :44ماده 

المللي و ناوري و تربيت دانشجو در سطح بيندولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالي كشور در توليد، توسعه و نشر علم و ف

 (  را اجرايي نمايند.93( و )99ه )برقراري توازن و ارتقاي كيفيت آموزش عالي و پژوهش و فناوري، در طول برنامه جداول شمار

 

 9- تصویر کالن فصل 

 9-5 - های بینیای دستگاه در فصول ذیربط و پیشها و متغیرهای بودجهترین شاخصو تحلیل عملکرد مهمبررسی

 5931مربوط به سال 

و...(، ساختاري )دولتي، غيردولتي هاي جمعيتي )تعداد دانشجويان هاي بخش آموزش عالي در برنامه ششم توسعه كشور شامل شاخصشاخص

 باشد.و...( و كيفي )نسبت دانشجو به اعضاي هيات علمي تمام وقت و...( مي

ريزان قرار داشته هاي توسعه كشور همواره مورد توجه برنامهترين متغير بخش آموزش عالي در برنامهتعداد دانشجويان كشور به عنوان مهم

ها و موسسات آموزش عالي، فوق متاثر از  كاهش جمعيت بالقوه براي ورود به دانشگاه سعه كشور شاخصهاي برنامه ششم تواست. طي سال

نفر در سال  9099111باشد. بر اساس اهداف كمي برنامه ششم توسعه كشور، تعداد كل دانشجويان كشور معادل با روند كاهشي مواجه مي

 نفر بوده است.  9112831، 9214کرد تعداد كل دانشجويان كشور در سال است. عمل 9218نفر در سال  9281111و برابر  9214

 98-39، شاخص نسبت دانشجويان به جمعيت 9214-9911هاي رغم كاهش تعداد دانشجويان كشور طي سالبر اساس اهداف برنامه علي

ارتقاء يابد. دليل اين افزايش،  9218سال درصد در  1/02به  9214درصد در سال  1/09سال طي دوره فوق افزايش دارد و مقرر است از 

درصد از  0/91حاكي از آن است كه  9214باشد. بررسي عملکرد اين شاخص در سال سال، در دوره مورد بررسي مي 98-39كاهش جمعيت 

 ه است.درصد تحقق يافت 13هاي كشور حضور داشته و به اين ترتيب عملکرد اين هدف در حد سال، در دانشگاه 98 -39جمعيت 

هاي غيرانتفاعي( در سال –هاي غيردولتي آزاد اسالمي و دانشگاه بررسي سهم دانشجويان شاغل به تحصيل در بخش غيردولتي )دانشگاه

به  9214درصد در سال  3/93برنامه ششم توسعه كشور، نشان از افزايش مقدار كمي اين شاخص طي دوره مورد بررسي دارد و مقرر است از 

 9811801، بالغ بر 9214افزايش يابد. براساس آمار و اطالعات موجود، تعداد دانشجويان بخش غيردولتي در سال  9218در سال  درصد 4/99

 درصد از كل دانشجويان كشور( بوده است. 94نفر )

اند. با به تحصيل بوده ها و موسسات آموزش عالي دولتي مشغولنفر در دانشگاه 3912148، تعداد  9214از كل دانشجويان كشور در سال 

نفر طي  911011هاي برنامه ششم توسعه كشور مبني بر افزايش سهم دانشجويان غيردولتي، تعداد دانشجويان دولتي توجه به سياست

 كاهش خواهد يافت. 9218الي  9214هاي سال

متخصصين اين حوزه به عنوان يکي از اركان توسعه  هاي برنامه پنجم توسعه كشور و نياز بهكاهش تعداد دانشجويان گروه علوم پايه طي سال

هاي كلي قانون برنامه ششم توسعه كشور در بخش به عنوان يکي از سياست "توسعه علوم پايه"و پيشرفت علمي، موجب گرديد موضوع 

نفر در سال  298911صصي از . بنابراين مقرر شد تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در اين گروه تخمورد مالحظه قرار گيرد آموزش عالي

، بالغ بر 9214افزايش يابد. براساس آمار و اطالعات موجود تعداد دانشجويان اين گروه تخصصي در سال  9218نفر در سال 243411به  9214

 درصد از هدف برنامه در  اين سال را محقق كرده است. 11نفر بوده است كه تنها  399391
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المللي يکي از اهداف بخش آموزش عالي در ور در نشر علم و توسعه فناوري و تربيت دانشجو در سطح بينحضور موثر نظام آموزش عالي كش

باشد. بنابراين رصد تعداد دانشجويان خارجي )غيرايراني( به عنوان يکي از متغيرهاي اصلي در راستاي تحقق برنامه ششم توسعه كشور مي

نفر( بوده  124,39درصد ) 0/1، معادل 9214ان خارجي از كل دانشجويان كشور در سال هدف فوق مورد توجه قرار گرفت. سهم دانشجوي

 بيني گرديده است. پيش 9218و  9211هاي درصدي از كل دانشجويان در سال 3/9و  9هاي است. براي اين شاخص سهم

اين دو شاخص عبارت از نسبت دانشجو به  گذاري دو شاخص ديگر در بخش آموزش عالي شده است.ارتقاء كيفيت آموزش عالي، سبب هدف

 باشد.اعضاي هيات علمي تمام وقت و سهم اعضاي هيات علمي تمام وقت استاديار و باالتر به كل اعضاي هيات علمي تمام وقت مي

ه به وزارت علوم، هاي وابستبراساس اهداف كمي مندرج در قانون برنامه ششم توسعه كشور، مقرر گرديده است نسبت شاخص اول در دانشگاه

نفر دانشجو در مقابل هر عضو هيات علمي در  33، به  9214نفر دانشجو در مقابل هر عضو هيات علمي در سال  30تحقيقات و فناوري از 

ي هاهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در حد يك نفر طي سال، بهبود يابد. اين بهبود كيفيت در دانشگاه9218سال 

نفر دانشجو در  91نفر دانشجو در مقابل هر عضو هيات علمي در سال پايه به  99بيني شده است، به نحوي كه از ( پيش9214-9218مذكور )

 برسد.  9218مقابل هر عضو هيات علمي در سال 

نفر دانشجو در  99نفر و  31معادل عملکرد اين شاخص در دو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به ترتيب 

وقت استاديار و بوده است. مقايسه ارقام عملکرد مربوط به شاخص سهم اعضاي هيات علمي تمام 9214مقابل هر عضو هيات علمي در سال 

وقت ي تمامدهد كه عملکرد سهم اعضاي هيات علمبا هدف برنامه، نشان مي 9214باالتر به كل اعضاي هيات علمي تمام وقت در سال 

 11بيني شده در اين سال و حدود درصد بيشتر از اهداف پيش 3هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استاديار به باال در دانشگاه

 گذاري شده است.درصد هدف 11، به ميزان 9218باشد. اين در حالي است كه هدف مذكور در سال درصد مي

حاكي از آن  9214هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال علمي تمام وقت دانشگاهتركيب ساختار اعضاي هيات 

درصد از كل اعضاي هيات علمي تمام وقت بوده است.  89است كه سهم اعضاي هيات علمي داراي مرتبه علمي استاديار و باالتر در حدود 

 ارتقاء يابد. 9218درصد در سال  19به  9214درصد در سال  89ود نسبت به سال پايه، از درصد بهب 4مقرر گرديده است ميزان اين شاخص با 

5936-31متغیرهای آموزش عالی،  -5جدول   

 واحد عنوان

 هدف کمی برنامه 5936سال 

 عملکرد هدف کمی
 میزان تحقق

 )درصد(

5931 5931 

 تعداد
سهم 
 )درصد(

 تعداد
سهم 
 )درصد(

 نرخ ناخالص ثبت نام دانشجويان
 (39-98)جمعيت 

 0211 - 0211 - 13 9110 0911 درصد

 - 9،281،111 - 9،949،111 11 9،112،831 9،099،111 نفر تعداد كل دانشجويان

 0019 3،934،011 0011 3،980،111 81 3،912،148 3،024،111 نفر تعداد دانشجويان دولتي

 9914 9،102،011 9912 9،114،111 19 9،811،801 3،118،111 نفر تعداد دانشجويان غيردولتي

 813 243،411 114 221،811 11 399،391 298،911 نفر تعداد دانشجويان گروه آموزشي علوم پايه

 913 03،041 911 99،491 08 39،124 24،203 نفر تعداد دانشجويان خارجي

نسبت دانشجو به اعضاي هيات علمي تمام 
 )وزارت علوم، تحقيقات و فناوري( وقت

 - 33 - 39 - 31 30 نفر

 نسبت دانشجو به اعضاي هيات علمي تمام وقت
 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(

 - 91 - 99 - 99 99 نفر
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 واحد عنوان

 هدف کمی برنامه 5936سال 

 عملکرد هدف کمی
 میزان تحقق

 )درصد(

5931 5931 

 تعداد
سهم 
 )درصد(

 تعداد
سهم 
 )درصد(

سهم اعضاي هيات علمي تمام وقت استاديار 
 به باال به كل اعضاي هيات علمي تمام وقت 

 )وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(

 - 11 - 81 913 11 88 درصد

سهم اعضاي هيات علمي تمام وقت استاديار 
 به باال به كل اعضاي هيات علمي تمام وقت 

 ()وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 - 19 - 81 12 89 81 درصد

 

 هاي مذكورهاي مالي است. در جدول زير عناوين مهمترين شاخصشاخص تحت عنوان بنديموزش عالي قابل طبقههاي بخش آتعدادي از شاخص

  است. 9218و برآورد اعتبارات مورد نياز در سال  9211، اعتبارات مصوب سال 9214و مقادير كمي آنها شامل عملکرد اعتبارات در سال 

كشور و سهم اعتبارات فصل آموزش عالي از بودجه عمومي دولت، دو شاخص اصلي مالي در  GDPهاي آموزش عالي از هاي نسبت هزينهشاخص

 باشند.بخش آموزش عالي مي

ساالنه( و متوسط رشد درصد  2919)معادل  9218تا  9214هاي ( طي سالGDPبيني رشد توليد ناخالص داخلي )مقدار شاخص اول عليرغم  پيش

در دوره مذكور  GDPمتوسط ساالنه(، با كاهش سهم اعتبارات فصل آموزش عالي از رشد درصد  9911افزايش اعتبارات فصل آموزش عالي )معادل 

است.  تقليل يافته 9211درصد در سال  1188درصد بوده است كه  به  9111حدود   9214باشد. به عبارت ديگر مقدار اين شاخص در سال مواجه مي

درصد رشد اعتبارات( مطابق با اطالعات جدول، مجددا شاهد كاهش  31) 9218بيني شده فصل آموزش عالي در سال درصورت تحقق اعتبارات پيش

 درصد خواهيم بود. 1182اين سهم تا 

 9114صد كاهش داشته و از در 111حدود  9214نسبت به سال  9211شاخص نسبت اعتبارات فصل آموزش عالي به بودجه عمومي دولت در سال 

 9از ثبات نسبي  9218و  9211هاي ، اين سهم در سال9218درصد تقليل يافته است. در صورت تحقق اعتبارات برآورد شده در سال  9درصد به 

 درصد برخوردار خواهد بود.

      )میلیارد ریال( 5936-31، بودجه عمومی دولت و فصل آموزش عالی، GDPبارات تاع -9جدول شماره 

 )درصد( ساالنهمتوسط رشد  5931پیش بینی  5931 5936 عنوان

GDP 99،811،919 31،391،111 30،043،198 2919 

 9014 0،234،230 9،928،419 2،188،029 بودجه عمومي دولت 

 9911 392192 911،099 949،890 اعتبارات فصل آموزش عالي

 

 )درصد( ای فصل آموزش عالیهای بودجهشاخص  – 5جدول شماره 

 ساالنه متوسطرشد  5931پیش بینی  5931 5936 عنوان

 GDP 9111 1188 1182 -9311سهم اعتبارات فصل آموزش عالي از 

 111- 9111 9111 9114 سهم اعتبارات فصل آموزش عالي از  بودجه عمومي دولت
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 9-5- ای در حوزه ذیربطهای بودجهشاخصالمللی( تحوالت و بررسی تطبیقی )بین 

هاي مهمي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. براي آگاهي از دار وظايف و مسئوليتنظام آموزش عالي عهده

 ششراي اين منظور گيرد. بهاي مهم اين بخش با ساير كشورها مورد مقايسه قرار ميجايگاه نظام آموزش عالي در ايران وضعيت شاخص

 استخراج و مورد تحليل قرارگرفته است. 3194و  3190هاي ها در سالشاخص اصلي انتخاب و آمار و اطالعات آن

تواند توان علمي و تخصصي بالقوه كشورها باشد. اين شاخص ميهاي توسعه كشور، تعداد دانشجويان ميترين متغير آموزش عالي در برنامهمهم

يان نمايد. فرض بر اين است كه هرچه تعداد دانشجويان بيشتر باشد، كشور از نيروهاي با تخصص علمي و فني بيشتري برخوردار را تا حدودي ب

و كشور مالزي با  2312191811كشور هند با  ،در بين كشورهاي منتخبدهد وضعيت كشورها از نظر تعداد دانشجويان نشان ميد شد. نخواه

 .اندداشتهترتيب بيشترين و كمترين تعداد دانشجو را در بين كشورها  نفر دانشجو به 912241001

شود. ليکن اين نرخ در دنيا بر اساس تعداد دانشجويان به گروه محاسبه مي 98-39نام از نسبت تعداد دانشجويان به جمعيت نرخ ناخالص ثبت

نظام آموزش عالي در  يزان شانس افراد واجد شرايط براي ورود بهتواند بيانگر شمول آموزش عالي و مشود و ميسال محاسبه مي 31-39سني 

ترين رتبه را در بين درصد به ترتيب باالترين و پايين 31درصد و هند با نرخ  10بررسي، تركيه با نرخ  كشور مورد دههر كشور باشد. در ميان 

شود. سال محاسبه مي 39تا  98ام برخالف ساير كشورها براي گروه سني نكه ذكر شد در ايران نرخ ناخالص ثبتياند. همانطوركشورها دارا بوده

سال مدنظر قرار  39تا  31باشد. اما چنانچه مبناي محاسبه اين شاخص براي گروه درصد مي 0/91، 9214بر اين مبنا ميزان اين شاخص در سال 

ذكر كشورهاي عربستان و آلمان تقريباً مشابه ايران است. قابل موقعيتدر بين كشورهاي منتخب، باشد. درصد مي 41گيرد، اين شاخص معادل 

 ترتيب، ايران در موقعيتي باالتر از ميانگين قرار دارد. اين به .درصد است 0/49كشور منتخب معادل  دهاست ميانگين اين شاخص در بين 

باشد. واضح است كه ميزان اين نسبت دانشجو به اعضاي هيئت علمي يك شاخص كيفي است و تا حدودي نشانگر كيفيت آموزش عالي مي

بر اساس گردد. در ايران شاخص مذكور وري ميشاخص در صورت باال بودن منجر به افت كيفي و در صورت پايين بودن منجر به كاهش بهره

الملل اين شاخص شامل اعضاي هيئت اما در سطح بين ،شودوقت و به تفکيك پزشکي و غيرپزشکي محاسبه ميتماماعضاي هيئت علمي تعداد 

 1كشور ژاپن با نسبت  ،باشد. با اين مالحظهمياعم از پزشکي و غير پزشکي هاي تخصصي وقت و شامل همه گروهوقت و نيمهعلمي تمام

ترين دانشجو در مقابل هر عضو هيئت علمي به ترتيب باالترين و پايين 99ر تركيه با نسبت دانشجو در مقابل هر عضو هيئت علمي و كشو

 دانشجو در مقابل هر عضو هيئت علمي است. به 91برابر با  ،كشور 91اند. ميانگين اين شاخص در بين دارا بودهرا موقعيت را در ميان كشورها 

 تر از ميانگين قرار دارد.، پايينعلمي هر عضو هيئت دانشجو در برابر 99ترتيب ايران با نسبت  اين

هاي آموزش عالي به هاي آموزش عالي به توليد ناخالص داخلي قرار دارد. شاخص نسبت هزينههاي مالي، شاخص نسبت هزينهدر بين شاخص

هاي دولت در يشان در اولويت است. هزينههاي آموزش عالي برادهد كه كشورها تا چه حد تأمين هزينه( نشان ميGDPتوليد ناخالص داخلي )

عنوان يك عامل كليدي در فرايند گذاري براي آموزش بهنقش سرمايه .باشد. مي GDPآموزش عالي در كشورهاي منتخب در حدود يك درصد 

بودجه عمومي دولت را  اعتبارات آموزش عالي ازنسبت شده در جدول گردد اطالعات منعکستلقي ميو فرهنگي اجتماعي  ،توسعه اقتصادي

شاخص نسبت اعتبارات  باشد.درصد مي 0و معادل  مربوط به كشورهاي تركيه و مالزي 3194دهد كه بيشترين سهم اعتبار در سال نشان مي

كه ي. همانطوراستهاي كل آموزش كشور هاي آموزش عالي به هزينهفصل آموزش عالي از كل اعتبارات آموزش بيانگر ميزان تأمين هزينه

 39درصد و كشورهاي كره جنوبي و ژاپن با نسبتي معادل  20دهد كشور تركيه نسبت به ساير كشورها با سهمي برابر اطالعات جدول نشان مي

درصد از كل اعتبارات  21 با اختصاص دادن 3194اند. ايران در سال درصد به ترتيب بيشترين و كمترين سهم را به آموزش عالي اختصاص داده

 . زش به آموزش عالي سهم نسبتاً خوبي را در ميان كشورهاي منتخب داردآمو

 



 کل کشور 5931های اجرایی بودجه سال مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاه   115

 

 

 

 های آموزش عالی با کشورهای منتخبمقایسه شاخص -1جدول 

 نام کشور ردیف
 تعداد دانشجویان

 )نفر(

 نرخ ناخالص

نام ثبت 

دانشجویان 

 )درصد(

نسبت دانشجو 

اعضای هیئت  به

 علمی )درصد(

های نسبت هزینه

به  آموزش عالی

GDP )درصد( 

سهم اعتبارات فصل 

 آموزش عالی

از بودجه عمومی 

 دولت )درصد(

سهم اعتبارات 

 آموزش عالی

از کل اعتبارات 

 آموزش )درصد(

 39 3 9 1 42 2،894،131 ژاپن 9

 31 2 9 8 44 2،192،189 آلمان 3

 32 2 9 94 01 3،281،381 انگليس 2

 38 9 9 93 .. 91،388،939 آمريکا 9

 31 9 .. 39 31 23،219،811 هند 0

 20 0 9 99 10 4،481،980 تركيه 4

 32 0 9 94 12 9،224،001 مالزي 1

 21 9 9 99 41 9،298،282 ايران 8

 .. .. .. 31 41 9،433،999 عربستان 1

 39 .. 9 90 99 2،319،298 كره جنوبي 91

 http://stats.uis.unesco.org                                                                                                                                                 :مأخذ

http://hdr.undp.org/en/statistics 

http://databank.worldbank.org 

 5- ها، راهبردها و اقدامات اجراییهدف 

 5-5- هاهدف 

ها آغاز گرديد. بررسي ها و فرابخشموجود بخشريزي برنامه ششم توسعه، برنامه مذكور با بررسي عملکرد گذشته و وضع براساس نظام برنامه

هاي شناسايي شده، اهداف بندي انجام شده در مورد چالشو فرابخش گرديد. در مرحله بعد براساس جمع هاي هر بخشمذكور منتج به احصاء چالش

 ها عبارتند از:شد. اين چالشبندي هاي شناسايي شده در قالب شش چالش اصلي طبقهكلي تدوين شد. در بخش آموزش عالي چالش

 پايين بودن سطح تعامل آموزش عالي با جامعه -

 كاهش كيفيت و توسعه نامتوازن آموزش عالي -

 المللحضور ناكافي آموزش عالي در عرصه بين -

 هاي آموزش عاليتوسعه ناكافي نظام مديريتي و زيرساخت -

 ناكارآمدي نظام اقتصاد آموزش عالي -

 ا و هنجارهاي علمي ـ اخالقيهبندي به ارزشكاهش پاي -

هماهنگي "منظور الذكر هشت هدف كلي براي دوره برنامه ششم در اين بخش مورد تأييد قرار گرفت. اين اهداف بههاي فوقبراساس چالش

ايجاد "، "يالمللحضور فعال در عرصه بين"، "ارتقا كيفيت"، "هاي اقتصادي ـ اجتماعي كشورهاي آموزش عالي با نيازهاي بخشبرنامه

افزايش "و  "كارآمدسازي اداره اقتصادي آموزش عالي كشور"، "هاي كارآفرينها براي تحول به دانشگاههاي مديريتي و تجهيز دانشگاهزيرساخت

 مورد تصويب واقع شد. "ها و هنجارهاي علمي ـ اخالقيبندي به ارزشتعهد به تعالي و پاي

 5-5- راهبردها 

هاي اصلي را براي دستيابي به اهداف كلي ترسيم نمايد، متناظر با هر و اقدام هافعاليتن به چارچوبي كه مجموعه سپس به منظور دست يافت

بيني شد. تعداد راهبردهاي مربوط به هشت هدف كلي، بالغ بر بيست و نه راهبرد بود. راهبردهاي دستيابي به هدف هدف كلي، راهبردهاي الزم پيش

هاي گيري( هفت راهبرد است. اين راهبردها جهت"هاي آموزش عالي با نيازهاي بخش اقتصادي ـ اجتماعي كشوربرنامه هماهنگي بين"كلي اول )

ها و مؤسسات آموزش عالي، گرا كردن دانشگاهراستا كردن آموزش عالي كشور با نيازهاي اقتصادي ـ اجتماعي كشور، مأموريتكلي را در مورد هم

http://stats.uis.unesco.org/
http://hdr.undp.org/en/statistics
http://hdr.undp.org/en/statistics
http://databank.worldbank.org/
http://databank.worldbank.org/
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منظور دستيابي به هدف كلي نمايد. بهسازي مدارك براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه را بيان ميريزي درسي و متنوعمهبازنگري و تحول در برنا

كننده آموزش عالي، توسعه هاي عرضههاي الزم براي ساماندهي نظامنيز هفت راهبرد آورده شده است. اين راهبردها سوگيري "ارتقا كيفيت"

هاي سازي تعداد دانشجويان در دانشگاههاي دانشجويي و هيأت علمي و همچنين متناسبسازي هرماعتبارسنجي، متوازننهادهاي تضمين كيفيت و 

منظور رفع چالش مرتبط با حضور ناكافي آموزش عالي در عرصه سازند. بههاي علمي ـ پژوهشي را نمايانگر ميبا مأموريت علمي ـ مهارتي و دانشگاه

سو و از يك "الملليحضور مؤثر در نشر علم و توسعه فناوري و تربيت دانشجو در سطح بين"كلي آورده شد. اين اهداف  المللي، دو هدفبين

از دگرسو بود. تعداد راهبردهاي مربوط به اين دو هدف كلي چهار راهبرد است. اين  "المللبرداري از علم و فناوري توليدشده در سطح بينبهره"

المللي و واگذاري هاي علمي ـ پژوهشي بينتوسعه همکاري تسهيل تبادل دانشجو و استاد، ل امکان جذب دانشجويان خارجي،راهبردها شامل تسهي

هاي ايجاد زيرساخت"هاي برتر است. تعداد راهبردهاي مرتبط با دو هدف كلي منظور شده براي المللي به دانشگاههاي بينمأموريت آموزش

با  ، سه راهبرد است. اين راهبردها عمدتاً"ها از نسل دوم به نسل سومآموزش عالي كشور براي تحول تعدادي از دانشگاه تجهيز نظام"و  "مديريتي

 اند.افزايي نهادهاي متولي آموزش عالي تعيين گرديدهارتقا كيفيت فضاهاي فيزيکي، امکانات آزمايشگاهي و كارگاهي و... و ايجاد يکپارچگي و هم

هاي بيني شده است. اين راهبردها به رقابتي كردن فعاليتچهار راهبرد پيش "كارآمدسازي اداره اقتصادي آموزش عالي" براي هدف كلي

ها و ها، تحول در تأمين منابع در دانشگاهبندي دانشگاهگذاري واقعي خدمات آموزش عالي با توجه به سطحآموزش عالي به لحاظ اقتصادي، قيمت

اي و ها از محل تبديل علم به ثروت اشاره دارد. چهار راهبرد آخر سند راهبردي بخش آموزش عالي براي تقويت اخالق حرفههتوسعه منابع دانشگا

عنوان مرجع علمي حل مسائل ها بهسازي براي پذيرش نقش دانشگاهها، فرهنگهاي علمي ـ اخالقي در محيط دانشگاهجلوگيري از بروز ناهنجاري

 اي در اعضاي هيأت علمي و دانشجويان اختصاص دارد.ش بالندگي شخصي و حرفهو مشکالت و افزاي

 5-9- اجرایی اقدامات 

هاي الزم جهت تحقق اي از معيارها، تدابير قانوني، فني، اجرايي و... كه اتخاذ آنها موجبات و زمينهمنظور تحقق اهداف كلي، مجموعهبه

حت چنين مجموعه اقداماتي كه براي دستيابي به اهداف موردنظر بايد انجام گيرد )اقدامات اساسي( نيز تها( و همآورد )سياستاهداف را فراهم مي

 آمده است. 9شماره  فرمترين آنها تحت عنوان برنامه اجرايي متناظر با راهبردها و اهداف كلي در عنوان اقدامات اساسي تعيين شده است كه مهم

 عنوان دستگاه اجرایی اصلی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 پژوهشی و فناوری ها ، مراکز آموزش عالی ،اجرایی زیر مجموعه : دانشگاه عنوان دستگاه

 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

5 5 9 5 

9 

هاي هماهنگي بين برنامه
آموزش عالي با نيازهاي 

-هاي اقتصاديبخش
 اجتماعي كشور

ـ هم راستا كردن آموزش عالي كشور 9
 با نظام اقتصادي ـ اجتماعي كشور

پردازش و نشر مستمر اطالعات بازار  آوري اطالعات ،ـ طراحي و استقرار سامانه يکپارچه جمع9
 كار و تحوالت نيازهاي حال و آينده جامعه براي آموزش عالي كشور

 سازي تحصيل و اشتغالمتناسب -3

 هاي درسيـ تنظيم پيوست شغلي براي برنامه9

 هادر دانشگاهآموختگان انجام اقدامات الزم براي استقرار نظام جامع پيگيري وضعيت اشتغال دانش -3

 ريزي آموزش عاليالتحصيالن دانشگاهي در موسسه پژوهش و برنامهاستقرار نظام رصد فارغ ـ2

 هاهاي كاربردي در دانشگاهارتقاي سطح اثر بخشي پژوهش-9

 ويژه گروه كشاورزيهاي آموزش عالي بهـ توسعه كارآموزي و كارورزي در دوره0

 التحصيالن براي احراز مشاغل اي فارغحرفهصالحيتهاي گوناگون براي تعيينـ استفاده از شيوه4

 اي هاي ميان رشتهـ تصويب رشته1

هاي آموزشي جديد توليد محور و علمي كاربردي براساس نيازهاي ـ طراحي و اجراي برنامه8
 بومي و ملي
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 عنوان دستگاه اجرایی اصلی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 پژوهشی و فناوری ها ، مراکز آموزش عالی ،اجرایی زیر مجموعه : دانشگاه عنوان دستگاه

 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

5 5 9 5 

گرا كردن مؤسسات ـ مأموريت2
آموزش عالي با رويکرد آمايشي و 

 توسعه پايدار

ها، دانشگاه مناطق، ها و ضوابط اجرايي آمايش سرزمين با مشاركت كالن  بازنگري سياست -9
 پژوهشي و فناوري و اجراي آن  ، مراكز آموزش عالي

 ماموريت خودها در جهت منحصر كردن فعاليت آنها در حوزه ـ بررسي برنامه راهبردي دانشگاه3

هاي جديد مبتني بر مزيت هاي منطقه اي و ها براي ايجاد رشتهتدوين برنامه دانشگاهـ2
 ماموريت هر دانشگاه

 هااي و ماموريتهاي منطقهها مبتني بر مزيتاي در دانشگاههاي ميان رشتهشتهـ تصويب ر9

 آموزش عالي مبتني بر آمايش سرزمين بر مبناي نيازهاي ملي و يهاي آموزشـ تعيين اولويت0

بازنگري و اصالح مأموريت  -9
 ها، در انطباق بادانشگاه

 مأموريت اصلي

 ها در جهت منحصر كردن مأموريت آنها در سطح استاني،هاي راهبردي دانشگاهنگري برنامهـ باز9
 اي و ملي  منطقه

ارتباط دانشگاه بازنگري و تقويت  -0
 اجتماعيهاي اقتصادي ـبا بخش

 گرا و كاربردي كردن علومهاي ماموريتت تحقيقاتي به منظور توسعه پژوهشـ تأمين اعتبار گرن9

هـا بـا همکـاري مدرسـين متخصـص غيردانشـگاهي از       ـ ارائـه دروس كـاربردي در دانشـگاه   3
 هاي مختلفحوزه

ريزي آموزشي و درسي هاي اقتصادي ـ اجتماعي در برنامهبخشـ استفاده از ذينفعان 2
 ها و موسسات آموزش عاليدانشگاه

    

هاي درسي ريزيتحول در برنامه -4
 با توجه به نيازهاي ذينفعان

 اقتصادي ـ اجتماعي

 ـ بازنگري محتواي آموزشي برنامه هاي درسي9

 با توجه به اولويت هاتحصيلي اجرايي سازي سند راهبردي در رشته ها و مقاطع  ـ3

 ـ تدوين و تصويب برنامه جامع توسعه رشته هاي جديد2

در هاي كارورزي هاي كارورزي و منظور نمودن مالك ميزان اجراي دورهتوجه به دوره -9
 هابندي و سطح بندي دانشگاهرتبه

 ها ريزي درسي و آموزشي در دانشگاهـ افزايش اختيارات برنامه0

سازي مدارك براي متنوع -1
 پاسخگويي به نيازهاي جامعه

 ها و موسسات آموزش عاليهاي آموزشي مورد نياز جامعه در دانشگاهـ اجراي دوره9

 هاي درسي كمك به برگزاري الکترونيکي كالس -3

3 
ارتقا برقراري توازن و 

 كيفيت در آموزش عالي

سازي ـ ساماندهي و يکپارچه9
كننده آموزش عالي هاي عرضهنظام

 در كشور

هاي مالي دولت و و اعمال نتايج آن در ميزان حمايتها بندي دانشگاهسازي نظام سطحپياده - 
 هاي نوبت دومتعيين شهريه

سازي و حمايت از توسعه ـ زمينه3
 كيفيتنهاد نظام تضمين 

 اعتبارسنجي و

 المللي،اي ـ تخصصي غيردولتي براي اعتبارسنجي ملي و بينـ تالش براي ايجاد نهادهاي حرفه9
 پايش و تضمين كيفيت

ها و موسسات هاي بهبود كيفيت در دانشگاهارزيابي دروني و تدوين برنامه ـ برگزاري كارگاه3
 آموزش عالي 

 ـ ارائه راهکارهاي ارتقاي كيفيت 2

 برگزاري نشست شوراي نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت آموزش عالي  ـ9

 ـ تدوين مقررات و آيين نامه هاي ناظر بر نظام اعتباربخشي آموزش 0

سازي هرم دانشجويان ـ متوازن2
 )نسبت دانشجويان در سطوح تحصيلي(

 هاي مورد نياز در سطوح كارشناسيرشتهحذف يا جايگزيني 

 سازي هرمـ متوازن9
 اعضاي هيأت علمي

 ـ اصالح هرم اعضاي هيات علمي متناسب با ماموريت دانشگاه ها9

 ـ اصالح نظام ارتقاء در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 3

متناسب سازي جمعيت  -0
هاي با دانشجويي در دانشگاه

هاي با مهارتي و دانشگاهمأموريت 
 مأموريت آموزش نظري

 اي و ملي ها  در سطوح استاني ، منطقهتعيين مأموريت دانشگاه ـ9

 گذار در خصوص تربيت نيروهاي مهارتي و حرفه ايطراحي و تاسيس نهاد سياست -3

 اي و چند گرايشيهاي ميان رشتهـ بررسي و تصويب رشته2

 ايها متناسب با نيازهاي استاني و منطقهدانشجو در دانشگاه ـ پذيرش9
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 عنوان دستگاه اجرایی اصلی : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 پژوهشی و فناوری ها ، مراکز آموزش عالی ،اجرایی زیر مجموعه : دانشگاه عنوان دستگاه

 اقدامات اجرایی راهبردها هدف ها ردیف

5 5 9 5 

    

ـ توسعه متوازن آموزش عالي در 4
ها مبتني بر رويکردهاي استان

 آمايشي

 مالي هايموسسات آموزش عالي با حمايتها و بندي دانشگاهايجاد و ارتباط موثر بين نتايج سطح  -9

هاي واگذاري حوزه آموزش به ساير مراكز و نهادها و انجمنهاي قابل ـ واسپاري ماموريت3
 هاي متولي آموزش عالي در كشورهاي وزارتخانهعلمي در راستاي تحقق سياست

ـ حمايت از مؤسسات آموزش عالي 1
 غيرانتفاعي با كيفيت باال

 تأسيس موسسات آموزش عالي آزاد متناسب با نياز مناطق  ـ9

 هاي خودگردانپرديستأسيس  ـ3

2 

  

 ـ تسهيل امکان جذب9
 دانشجويان خارجي

 هاي همکاري با كشورهاي هدف نامهانعقاد تفاهم -9

ـ حضور موثر نظام 
آموزش عالي كشور در 

نشر علم و توسعه فناوري 
و تربيت دانشجو در سطح 

برداري ـ بهره الملليبين
از علم و فناوري توليد 

 المللبينشده در سطح 

 ـ تشکيل و پيگيري شوراي برنامه ريزي و هماهنگي امور بين الملل در شوراي دانشگاه3

 تهيه و پياده سازي سامانه كتاب همراه براي دانشجويان بين الملليـ2

 ـ اخذ مجوز پذيرش دانشجوي خارجي از سازمان امور دانشجويان 9

 هاي كشوربين الملل در دانشگاهـ معرفي ظرفيت پذيرش دانشجويان 0
ـ برقراري تسهيالت الزم براي مبادالت مالي براي دريافت شهريه از دانشجويان خارجي و 4

 پرداخت حقوق اعضاي هيات علمي خارجي

 تسهيل تبادل استاد ـ دانشجو ـ3

قانون برنامه ششم توسعه كشور براي تعامالت  49نامه اجرايي بند الف ماده تدوين آيين -9
 المللي بين

 المللي هاي بيناستفاده از استادان مشاور راهنماي مشترك داخلي و خارجي در رساله -3

 الملليافزايي اعضاي هيات علمي براي ارائه دروس در سطح بينـ دانش2  

  

 هايهمکاريـ توسعه 2
 الملليعلمي ـ پژوهشي بين

هاي خارجي كشورهاي هدف جمهوري هاي مشترك با دانشگاهگذاريحمايت از سرمايه ـ9
 قانون برنامه ششم توسعه كشور(  49اسالمي ايران )بند الف ماده 

 هاي بين المللي علمي و پژوهشيبازنگري در نحوه عقد قراردادهاي همکاري -3  

  
هاي ملي جهت گسترش ارتباطات علمي با مراكز و هاي مشترك با دانشگاهبرگزاري دورهـ 2

 نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي

 هاي الکترونيکي المللي و ارائه آموزشهاي بيننامه با ديگر كشورها براي همکاريعقد تفاهم -9  

 هاي داخل كشور براي فعاليت هاي بين المللي دانشگاهشناسايي ظرفيت هاي موجود در ـ 0  

 ـ ماموريت محور كردن دانشگاههاي كشور جهت برقراري ارتباط با كشورهاي منطقه و جهان4  

 هاي مجازيايجاد تفاهم نامه با سازمان يونسکو جهت ارائه آموزش ـ1  

 هاي كشورفرآيند  نظارت و ارزيابي دانشگاهمند نمودن و استانداردسازي بين المللي ـ نظام8  

    
هاي واگذاري مأموريت آموزش ـ9

 هاي برترالمللي به دانشگاهبين

 المللي هاي سطح يك به منظور بهبود و گسترش حضور جهاني در مجامع علمي بينحمايت از دانشگاه -9

هاي به منظور حضور دانشگاهـ شناسايي بازارهاي آموزش عالي موجود در منطقه و جهان 3
 المللي هاي بينداخل كشور در عرصه

9 

هاي ـ ايجاد زيرساخت
مديريتي مناسب در 

 آموزش عالي

ـ تجهيز نظام آموزش 
عالي كشور براي تحول 

هاي ها به دانشگاهدانشگاه
 كارآفرين

افزايي ـ ايجاد يکپارچگي و هم9
 نهادهاي متولي آموزش عالي

دستورالعمل عمومي مربوط به رعايت ضوابط در جلسات هيات امنا توسط وزارت علوم، ـ تهيه 9
 هاتحقيقات و فناوري و ابالغ آن به دانشگاه

 هاي امنا از طريق عضويت ذينفعان موثر اقتصادي ـ اجتماعي در آنـ كارآمدسازي هيات3

 كاركنان جديدسازي نسبت كاركنان به دانشجو با عدم جذب ـ متناسب2

 ها سازي نظام اداري دانشگاهـ تحول و چابك9

  

ارتقا كيفيت فضاهاي فيزيکي،  ـ3
امکانات آزمايشگاهي و كارگاهي و 

 هاي اطالع رسانيزيرساخت

 ها تأمين اعتبار جهت توسعه امکانات كالبدي در دانشگاه -9

 و كمك آموزشي آموزشي برداري از فضاهاي فيزيکي مديريت بهينه در بهره -3  

  
ها از طريق توسعه تعامل با ساير هاي آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاهتقويت زيرساخت -2

 هانهادها و سازمان

  
ها و ارتقاء سهم آموزش عالي از بودجه عمومي بع مورد نياز براي تجهيز دانشگاهـ تأمين منا9

 هاآزمايشگاهي و كارگاهي در دانشگاهدولت به منظور تجهيز و به روز رساني امکانات 
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هاي نسل ـ ارتقا تعدادي از دانشگاه2

 دوم به سطح نسل سوم
 )دانشگاه كارآفرين(

 هاي كارآفرينهبراساس مدل دانشگاهاي كشور الت، ساختار و كاركردهاي دانشگاهبازنگري رس -9

  
ها با هدف توسعه حمايت موثر و تأمين اعتبار از توسعه مراكز رشد علم و فناوري در دانشگاه -3

 هاكارآفريني و ايجاد شركت هاي دانش بنيان در محيط دانشگاه

 ها هاي اجرايي كارآفريني در دانشگاهريزي براي دورهبرنامه -2  

0 

كارآمدسازي اداره 
 اقتصادي آموزش

 عالي كشور

هاي آموزش ـ رقابتي كردن فعاليت9
 عالي به لحاظ اقتصادي

 هاتهيه طرح سازماندهي دانشگاه -9

تشکيل جلسات متعدد  براي  امکان سنجي و ارائه پيشنهاد براي تاسيس صندوق ملي  -3
 ايتوسعه علمي در قالب اليحه قانوني يا تبصره بودجه

گذاري واقعي خدمات ـ قيمت3
 آموزش عالي با توجه به

 هابندي دانشگاهسطح

ها در كليه ريزي بر مبناي عملکرد و تعيين قيمت تمام شده فعاليتتعميم مدل نظام بودجه -9
 ها و موسسات آموزش عاليدانشگاه

 آموزش عاليها و موسسات تکميل و بهبود نظام توزيع اعتبارات بين دانشگاه -3

)مالي،  ـ تحول در تامين منابع2
ها و انساني و ...(  در دانشگاه

 موسسات آموزش عالي كشور

 ها در اقتصاد مليـ برگزاري همايش نقش دانشگاه9

 هاي كشورتشکيل كارگروه براي دستيابي به مدل درآمدزايي دانشگاه -3

ها از محل ـ توسعه منابع دانشگاه9
 علم به ثروتتبديل 

 ها و مؤسسات پژوهشي هاي پژوهشي دانشگاهـ تأمين منابع مالي به منظور تجاري سازي يافته9 

 هاي دانش بنيانهاي علم و فناوري و حمايت از شركتـ توسعه و حمايت از واحدهاي فناور پارك3

4 

افزايش تعهد به تعالي و 
 هاارزش به پايبندي

 هنجارهاي و
 اخالقيعلمي ـ 

ـ رشد و بالندگي شخصي و 9
اي اعضاي هيات علمي و حرفه

 هادانشجويان با مشاركت خود آن

 هاي آزادانديشي با محوريت بررسي و ارائه راه حل مسائل فرهنگي ـ اجتماعي ـ برگزاري كرسي9

هاي شاخص علمي ـ هاي فرهنگي دانشجويي با هدف معرفي چهرهبرگزاري نشست -3
 هاي فرهنگي(هاي اخالقي )اسوهتکيه بر جنبه فرهنگي با

ها از طريق تامين فضاهاي كالبدي و وره و سالمت دانشجويي در دانشگاهتقويت مراكز مشا -2
 نيروهاي كارشناسي

هاي مانند فلوشيپ ، پسادكترا و فرصت ـ توسعه دوره هاي تکميلي براي اعضاي هيات علمي9
 حوزه اخالق حرفه ايمطالعاتي چند ماهه در 

اي و ـ تقويت اخالق حرفه3
 جلوگيري از بروز ناهنجارهاي

 علمي ـ اخالقي در محيط دانشگاه

 ها اي در دانشگاهـ تدوين منشور اخالق حرفه9

ها ـ اصالح و بازنگري در آيين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي در راستاي رعايت اخالق، ارزش3
 و هنجارهاي علمي و آكادميك 

زشها و مباني اخالقي  در ـ حمايت از ايجاد ساختار  متناسب براي رصد و پايش وضعيت ار2
 ها و موسسات آموزش عالي دانشگاه

عمومي ـ ارتقاء سطح فرهنگ 2
 هاجامعه  با افزايش نقش دانشگاه

ـ ايجاد كرسي هاي ارتباطات علمي و فرهنگي درخصوص ارتقاء سطح فرهنگي عمومي جامعه 9
 هابا افزايش نقش دانشگاه

ـ تقويت روحيه و فرهنگ 9
باوري و پذيرش مرجعيت علمي علم

 دانشگاه در حل مسائل و
 مشکالت جامعه

باوري نهادهاي ذيربط )شوراي فرهنگ عمومي و...( و براي تقويت علم ها وـ استفاده از رسانه9
 در جامعه

هاي دولتي و ـ ايجاد سازوكارهاي الزم براي شناسايي و تبيين مسائل و مشکالت بخش3
 ها و موسسات آموزش عاليخصوصي و ارجاع آنها براي بررسي و ارائه راهکار اجرايي به دانشگاه

نظام پايش رعايت استانداردهاي اخالق حرفه اي در حوزه هاي آموزش، پژوهش، ـ استقرار 2
 درمان، و امور اداري
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 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف5فرم شماره )

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - 559155عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 رفاه دانشجویانصندوق   - 559155عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:    
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9 

تأمين منابع 
مالي جهت 

ارتقاي سطح 
كمي و كيفي 
خدمات رفاهي 

 دانشجويان

 سرمايه گذاري  -9
ها زير نظر صندوق )امالك و مسـتغالت، بـازار سـرمايه و    يريت پروژه و سهام داري شركتمد -9

 هاي اقتصادي و دانشگاهي به ثروتفرايند تبديل ايدهايده( طراحي سازوكار و 

 تقويت اعتبارات عمومي -3

 تعامل مؤثر با دولت و مجلس  -9

 هاي توجيهي براي پاسخگويي نيازهاي واقعي دانشجويانتهيه طرح -3

 صندوقهاي متفرقه بودجه با توجه به ماهيت هاي صندوق توسعه ملي و رديفاستفاده از ظرفيت -2

 هاي عملياتي و اطالعاتي سازي در مورد عملکرد صندوق با توانمندسازي سيستمارائه گزارش و شفاف -9

 تالش براي انتقال وام شهريه دانشجويي از رديف متفرقه به رديف اصلي  -0

استفاده از ظرفيت مادي و معنوي  -2
 نهادهاي عمومي و خيرين

 تأسيس بنياد حاميان صندوق رفاه دانشجويان  -9

 انعقاد تفاهم همکاري مؤثر و مستمر با موسسات حمايتي و خيريه دولتي و غيردولتي  -3

رسـاني،  سازي و ايجاد ساختار براي ورود خيـرين بـه حـوزه رفـاه دانشـجويي )اطـالع      فرهنگ -2
 بورسيه دانشجويي(تبليغات، همايش و ارائه حوزه هاي حمايتي مانند 

 وصول مطالبات -9

 هاي تشويقي و تنبيهي در بازپرداخت هااعمال سياست -9

 بهره گيري از ظرفيت بانك مركزي در اعتبار سنجي بدهکاران -3

 برون سپاري وصول مطالبات -2

 بهره گيري از ظرفيت دستگاه هاي ملي و نظارتي -9

 قوي تر اخذ ضمانت هاي اجرايي -0

دولتـي و   هـاي هاي اطالعاتي دسـتگاه آموختگان بدهکار مستنکف از بانكتکميل اطالعات دانش -4
 بخش خصوصي

 اصالح نظام دريافت و پرداخت وام -1

 اخذ كارمزد از كليه تسهيالت پرداختي صندوق  -8

3 
بهسازي نيروي 

 انساني

 طراحي و اجراي نظام استخدام و انتصاب هدفمند -9 بر: مديريت منابع انساني با تأكيد و تمركز -9

متناسب سازي بين تخصص و مشاغل  -
 سازماني )تناسب شغل و شاغل(

 ايجاد نظام يکپارچه مديريت منابع انساني -3

 طراحي ساختار سازماني صندوق -2 تأمين امنيت شغلي نيروهاي كارآمد -

 بندي مشاغلارزشيابي و طبقه -9 پااليش نيروهاي انساني ناكارآمد -

 طراحي و اجراي نظام ارتقاي شغلي -0 تشويق نيروي انساني مبتني بر عملکرد  -

 طراحي و اجراي نظام ارزيابي عملکرد كاركنان -4 توانمندسازي نيروهاي انساني -

استفاده از نيروهاي متخصص به صورت  -
 قرارداد پروژه اي

 نظام انگيزش كاركنانطراحي و اجراي  -1

جذب نيروهاي متخصص و مجرب با ارائه  -
 مزاياي شغلي ويژه

 طراحي و اجراي نظام پيشنهادات -8

جذب نيروي موردنياز از طريق مأموريت يا  -
 انتقال كاركنان دانشگاهي

 طراحي و اجراي نظام آموزش هدفمند -1

متوليان خدمات  ارتقاي سطح كنترل بر-3
 هارفاهي در دانشگاه

 ها مبتني بر عملکرد )پاداش افراد مؤثر(شويق نيروي انساني رفاهي دانشگاهت -9

 ها با تأمين نظر صندوقو نصب روساي حوزه رفاهي دانشگاه عزل -3

 هاي صندوقآموزش مؤثر و بازآموزي و توانمندسازي در حيطه مأموريت -2
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 ارتقا خدمات
رفاهي 

دانشجويان و 
 هادانشگاه

ها و متناسب سازي كميت و كيفيت وام -9
 تسهيالت با نيازهاي واقعي دانشجويان

  طراحي و اجراي نظام شناسايي دانشجويان مستعد و كم بضاعت در راستاي ارائه خدمات هدفمند -9

 طراحي و اجراي نظام نيازسنجي نيازهاي واقعي دانشجويان -3

 طراحي و اجراي نظام ارزيابي خدمات رفاهي -2

 طراحي و اجراي نظام قيمت گذاري خدمات رفاهي با رويکرد واقعي كردن قيمت ها -9

روان سازي ارائه وام و تسهيالت، نظارت -3
ها، مند بر تأسيس و اداره خوابگاهمؤثر و نظام

جلب همکاري نهادهاي دولتي و غير دولتي، 
 رفاهي از طريق برون سپاريبهبود خدمات 

 انعقاد همکاري با نهادهاي دولتي و غير دولتي در ارائه خدمات رفاهي -9

 هانظارت بر تأسيس و اداره خوابگاه ها و آيين نامه هايتدوين و ابالغ سياست -3

 هاي دولتي به بخش خصوصي به صورت مديريت پيمانبرون سپاري خوابگاه -2

ها به صورت چابك و هوشمند و ارائه خدمات در صندوق و دانشگاه و بهبود فرايندهايبازنگري -9
 مبتني بر فناوري اطالعات

 ها و واگذاري مديريت آن به صندوقمات رفاهي از ساير خدمات دانشگاهتصويب مقررات تفکيك خد -9 مديريت واحد ارائه خدمات رفاهي -2

 هاآموختگان و خدمات رفاهي دانشگاه طراحي و اجراي بانك اطالعات جامع دانشجويان، دانش -9 رفاهي خدمات افزايش كيفيت اطالعات -9

9 
 تبيين

 جايگاه صندوق

 شبکه سازي و تصوير سازي -9

 تعامل مؤثر با مسووالن دولت و مجلس -9

 ها و جامعه، ها، وظايف و عملکرد صندوق رفاه در سطح دانشگاهرساني مأموريتاطالع -3

 هاي مشترك با نهادهاي دولتي و غيردولتي در حوزه خدمات رفاهيبخشي و تقويت همکاريانسجام -2

 ها با هدف ايجاد همدلي بيشترمديران و كاركنان رفاهي دانشگاه برگزاري همايش با حضور روسا،  -9

 ارتقا و تبيين جايگاه سازماني صندوق -3
 صندوق به عنوان متولي مديريت واحد خدمات رفاهي تبيين جايگاه -9

 اهتمام بر جانمايي واقعي صندوق در ساختار وزارت عتف -3

 
 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف5فرم شماره )

 559155 -عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

  559115 - ریزی آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

5 5 9 5 

9 

هاي هماهنگي بين برنامه 
آموزش عالي با نيازهاي 

 -هاي اقتصاديبخش
با توسعه و  اجتماعي كشور

بهبود توليد دانش در قلمرو 
 آموزش عالي

 هاي پژوهشي داخلي و بيرونيافزايش طرح  - گسترش پژوهش در قلمرو آموزش عالي -
 ها )ارشد و دكتري(نامهحمايت از پايان  -
 هاي تخصصيافزايش توليد گزارش -
 توليد مقاالت علمي )پژوهشي، ترويجي، مروري( -
 آموختگانطراحي و استقرار نظام جامع و پيگيري وضعيت اشتغال دانش -

هاي پژوهشي با رويکرد فعاليتهدفمند نمودن  -
 تقاضا محوري و كاربردي بودن

 اجراي فاز جديد طرح نيازسنجي نيروي متخصص  -
 تداوم طرح بازنگري قانون هيأت امناء -
 پژوهي آموزش عاليتداوم طرح آينده -

بهبود فرايندهاي تصويب، اجرا و نظارت بر  -
 هاي پژوهشيطرح

 مديريت اطالعات پژوهشي اندازي سيستمراه  -

پژوهشي  -ها و مراكز علميتعامل با دانشگاه -
 هاي ملي مشترك تحقيقاتيبراي انجام طرح

 هاي پژوهشي مشتركنامه طرحتفاهم  -
 ها و سمينارهاي مشتركنامه برگزاري همايشتفاهم -
 تشکيل كنسرسيوم با مراكز پژوهشي -

هاي برگردان مقاالت علمي اعضاي مؤسسه جهت چاپ در مجالت و پايگاه  - توليدات علمي بسترسازي براي افزايش -
 الملليمعتبر بين
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 الملليهاي ملي و بينحمايت از شركت اعضاي در همايش -

 هاي مطالعاتيحمايت از اعضا براي استفاده از فرصت -

3 

برقراري توازن و ارتقاي 
كيفيت در آموزش عالي با 

توسعه و تبديل دانش 
پژوهشي به تصميم، سياست 

 و برنامه 

هاي ستادي گسترش تعامل و همکاري با حوزه -
 بخش علوم، تحقيقات و فناوري

 ايجاد دبيرخانه تدوين برنامه ششم بخش   -

 فناوريتدوين گزارش عملکرد بخش علوم، تحقيقات و  -

 ايجاد دبيرخانه تهيه گزارش ملي حوزه علوم، تحقيقات و فناوري -

 تأسيس دفتر تجاري سازي نتايج پژوهشي  - تبديل و كاربست دانش آموزش عالي -

 ها و نهادهاي علمياي و علمي به دانشگاهارائه خدمات مشاوره -

كمك به استقرار نظام جامع بهبود كيفيت در  -
 حوزه آموزش عالي

 ارتقا و بهبود امور كرسي يونسکو در مديريت و تضمين كيفيت آموزش عالي -

هاي پشتيبان تصميم در حوزه گسترش نظام -
 آموزش عالي

 اندازي سيستم حسابداري تعهديتوسعه و راه -

 طراحي داشبوردهاي مديريتي -

و ريزي كمك به بهبود نظام سياستگذاري برنامه -
 گيري در حوزه آموزش عاليتصميم

 هاي تخصصيها و نشستبرگزاري پنل  -

 هاي تخصصيتهيه گزارش -

آوري، پردازش و تحليل بهبود و توسعه نظام جمع -
 و انتشار آمار آموزش عالي

 هاي آموزش عاليتدوين و پايش شاخص  -

 استانداردسازي اقالم و منابع آماري -

 درگاه )پورتال( آمار آموزش عاليايجاد  -

 تقويت جايگاه كميته آمار بخشي آموزش عالي در نظام آماري كشور -

 هاي اطالعاتي تخصصيتجهيز كتابخانه به پايگاه - دسترسي به منابع اطالعات علمي افزايش امکان -
 سازي و حمايت از توسعه نهاد نظام تضمين كيفيت و اعتبارسنجيزمينه -

2 

حضور مؤثر آموزش عالي 
كشور در نشر علم و توسعه 

برداري از علم فناوري و بهره
و فناوري توليد شده در سطح 

الملل با انتشار و انتقال بين
دانش در ميان نقش آفرينان 

 نفعان آموزش عالي و ذي

 افزايش تعامالت علمي در سطح ملي، -
 المللياي و بينمنطقه

 INQUAو  IRالمللي مثل اي مجامع بينعضويت، شركت در نهاده -
 المللياي و بينسازي با ذينفعان در سطح ملي، منطقهشبکه -
 بازنگري و ارتقاي نظام روابط عمومي مؤسسه -
 ها و مراكز پژوهشي معتبرهاي مشترك با دانشگاهها و همايشبرگزاري دوره -

 توسعه آموزش در قلمرو دانش تخصصي -
 آموزش عالي

 ريزي آموزش عالياجراي دوره كارشناسي ارشد مديريت و برنامه -
 هاي معتبرهاي مشترك آموزش تحصيالت تکميلي با دانشگاهبرگزاري دوره -
 هاي آموزشي كوتاه مدتبرگزاري دوره -
هـاي دانـش افزايـي بـراي سـطوح مـديريتي و كارشناسـي و        برگزاري كارگاه -

 اعضاي هيأت علمي
 ريزي آموزش عاليشماره فصلنامه پژوهش و برنامه 9چاپ  - توسعه انتشارات مؤسسه -

 شماره( 9انتشار فصلنامه نامه آموزش عالي ) -
 شماره( 2ريزي آموزش عالي )هاي فصلنامه پژوهش و برنامهنامهچاپ ويژه -
 انتشار كتاب آمار آموزش عالي -
 آموزش عالي، تحقيقات و فناوري انتشار كتاب گزارش ملي -
 انتشار كتاب گزارش ملي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري به زبان انگليسي -
 انتشار اطلس آموزش عالي -

 ارتقا و توسعه انتشارات تخصصي در -
 حوزه آموزش عالي

 چاپ كتب منابع درسي دانشجويان رشته آموزش عالي -
 تخصصي در حوزه آموزش عاليعنوان كتاب  0چاپ  -

 تهيه و انتشار لوح فشرده نتايج تحقيقات و گزارشات تخصصي - توسعه نشر الکترونيکي -
 تهيه و انتشار بروشور و خبرنامه الکترونيکي -
 تهيه و انتشار لوح فشرده از انتشارات قبلي مؤسسه -

 هاي فناوريتوسعه زيرساخت -
 اطالعات و ارتباطات

 سايت مؤسسهبهبود و توسعه وب  -
 تقويت سرورهاي موجود در مؤسسه -

 افزايش پهناي باند -
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9 

هاي مديريتي ايجاد زيرساخت
مناسب در آموزش عالي از 

سازي مناسب طريق زمينه
براي تحقق اهداف و 

 هامأموريت

 حسابداري تعهدي در مؤسسهاجرا و تکميل نظام  - ريزي مؤسسهبهبود نظام مالي و بودجه -

 سايت(سپاري خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات )قرارداد وببرون - ايسپاري خدمات پشتيبان و زمينهبرون -

 برون سپاري امور خدماتي/ اداري و پشتيباني  )قرارداد شركت( -

 سپاري خدمات تخصصي كارشناسي   )قراردادهاي حجمي(برون -

 جذب و استخدام اعضاي هيأت علمي - جذب و ارتقاي منابع انساني -

 جذب و استخدام اعضاي غيرهيأت علمي -

 ها(ها و كارگاهتوانمندسازي اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي  )دوره-

 وري  )كارانه و گرنت(بهبود مداوم نظام انگيزشي و افزايش بهره - نگهداشت منابع انساني -

 هاي رفاهي(بهبود سطح رفاه كاركنان   )پرداخت-

 ها(هاي فرهنگي رفاهي  )مراسم و مناسبتتوسعه فعاليت -

  مديريت دانش و مستندسازي توسعه و استقرار نظام -

ها و بهبود مداوم فرايندهاي اداري، مالي و رويه -
 مقررات داخلي

 

 دستمزداستقرار نظام مکانيزه حقوق و  -

 استقرار نظام مکانيزه مديريت منابع انساني-

 بهبود و ارتقاي سيستم اتوماسيون-

 اجراي نظام پيشنهادها -

در  3ارتقاي جايگاه دبيرخانه هيأت امنا منطقه  -
 نظام مديريت مؤسسات پژوهشي

 3اداره دبيرخانه هيأت امناء منطقه  -

 3دبيرخانه هيأت امناء منطقه مکانيزه كردن فرايندهاي  -

افزاري و هاي نرمبهبود و توسعه زيرساخت -
 افزاريسخت

 افزاري سالن جلسات و اجتماعاتتجهيز سخت -

 پژوهشي -افزارهاي تخصصي علميتجهيز نرم -

 مؤسسه IRاندازي واحد راه  - سازي داخلي در مؤسسهبهبود نظام تصميم -

 هاي انرژي خورشيديتجهيز سيستم - استقرار مؤسسه سبزتالش در جهت  -

 سازي در زمينه مصرف بهينه انرژيرساني و فرهنگاطالع -

 كارآمد كردن مصارف انرژي-

 نوسازي و بهسازي سيستم گرمايش و سرمايش -

ارتقاي كيفيت فضاي فيزكي، امکانات زيرساختي،  -
 رسانيهاي اطالعزيرساختها و تجهيزات، سامانه

 ها و منابعمهندسي فرايندهاي مؤسسه و اصالح زيرساخت -

 

 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف5فرم شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی اصلی:وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

5 5 9 5 

9 

هماهنگي بين برنامه هاي 
آموزش عالي با نياز هاي 

 اجتماعي كشور –اقتصادي 

اجراي نظام جامع سنجش و پذيرش علمي     -9
 با رويکرد نوين

 اصالح ساختار آزمون سراسري بر اساس نظام آموزش و پرورش -9

 استقرار سيستم آزمون سازي مبتني بر فناوري اطالعات  -3

 هاي كوتاه پاسخيامکان سنجي برگزاري آزمون -2

ـ ايجاد ارتباط هدفمند بين اشتغال و تحصيل با 3
 هاي ذينفعهمراهي و همکاري دستگاه

 سنجي برگزاري آزمون با رويکرد سنجش انطباقيامکان -9

هاي تحصيلي، تعيين دروس هـر رشـته و   بندي رشته روهشناسي گآسيب -3
 اختصاص ضرايب دروس آزمون ورودي دكتري و ارائه الگوي مطلوب

هـا و  سازمان سنجش به منظور اتخـاذ رويـه  هاي همتا با بررسي سازمان -2
 روش نوين سنجش علمي



 119 آموزش عالی: میکفصل چهل و  / آموزش و پژوهشم: امور هنبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

 عنوان دستگاه اجرایی اصلی:وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 کل کشور 5965قانون سال  53تبصره «ج»عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

5 5 9 5 

3 
محور، هاي شايستهنظام آموزش

 توانمندساز و كارآمد

هاي جذب دانشجو با تاكيد بر وهساماندهي شي-9
 مقاطع تحصيالت تکميلي

 هاي ورودي موسسات آموزش عالي اصالح و ساماندهي سهميه -9

 هاي الکترونيکيامکان سنجي برگزاري آزمون -3

 سنجي جداسازي فرآيند سنجش از پذيرشها و امکانافزايش سهم دانشگاه -2

 دانشجوپذيرش  هدفمند سازي ظرفيت -3

هـا  امکان سنجي برگزاري متعدد آزمون هـا و اعتبـار سـنجي بـه آزمـون      -9
 بالخص تحصيالت تکميلي

ـ افزايش سـهم سـوابق تحصـيلي متناسـب بـا افـزايش پوشـش سـوابق           3
 هاي استانداردتحصيلي آزمون

2 
برقراري توازن و ارتقاء كيفيت 

 در آموزش عالي

ارزيابي و تحقق نظام جامع نظارت،    -9
 اعتبارسنجي

 طراحي الگوي ارزيابي كيفيت پژوهش در نظام دانشگاهي  -9

 هاي آموزشي  گروه ها بر مبناي ارزيابي درونيتدوين گزارش ارزيابي كيفيت دانشگاه -3

   طراحي الگوي مناسب ارزشيابي در سطح برنامه در موسسات آموزش عالي -2

 عالي در سطح مليـ تعيين كيفيت آموزش 3

 طراحي الگو تضمين كيفيت آموزش عالي بر مبناي توسعه  -9

 تدوين استانداردهاي ارزشيابي كيفيت در نظام آموزش عالي -3

 طراحي نظام صالحيت حرفه اي ارزشيابان و ميزان كيفيت در آموزش عالي -2

9 

 
 

بهبود فرايند انتخاب رشته 
داوطلبان آزمون سراسري 

متناسب با نياز هاي توسعه اي 
عاليق و  كشور، استعداد،

 هاي فرديتوانمندي

انجام طرح پژوهشي بررسي افت تحصيلي    -9
 ها براساس انتخاب رشتهدانشجويان دانشگاه

 تدوين طرح نامه پژوهشي -9

 اجراي طرح پژوهشي -3

 برنامه اقدام تدوين -2

 بهبود سازوكارهاي انتخاب رشته در   -3
 آزمون سراسري

 هاي انجام شدهبررسي و تحليل فعاليت -9

 ـ شناسايي نقاط قوت و ضعف 3

 ـ برگزاري كارگاه انتخاب رشته 2

 1-های اجرایی های عملکرد و برآورد اعتبارات دستگاهتعیین سنجه 

هاي مرتبط هاي سرمايه اي بر اساس سنجهرايياي و تملك دادر مورد اعتبارات هزينه 9218هاي قبل و برآورد آن در سال لعملکرد اعتبارات در سا

 در آموزش عالي به قرار زير است: 

 1-5-مبنای قیمت های اجرایی برحسب ای دستگاهاهداف کمی و برآورد اعتبارات هزینههای عملکرد تعیین سنجه

 هاتمام شده فعالیت

و وزارت واحدهاي ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ها وهاي مربوط به دانشگاه)تخصيص اعتبار( برنامه ايعملکرد اعتبارات هزينه

مورد  9211سال  ريال در ميليارد 929،882بوده است. اين اعتبار در حد ريال  اردميلي 12804، حدود 9214در سال بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

ريال ابالغ گرديده است. بر اساس ميزان تخصيص اعتبار داده شده در شش ماهه  ميليارد 922921 حدود تصويب قرار گرفته است. از اعتبار مذكور

 911ادل مع 9211هاي مذكور در سال حدهاي ستادي وزارتخانهها و واي دانشگاهاشود ميزان عملکرد اعتبارات هزينهاول همين سال، پيش بيني مي

 اي ابالغي باشد.درصد اعتبارات هزينه

ها و واحدهاي ستادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و بر اساس برآوردهاي انجام شده كل اعتبار مورد نياز دانشگاه

هاي مذكور پيش بيني شده است.هاي ذيل برنامهليتبرنامه و فعا 92ميليارد ريال است. اين اعتبار در  904،241معادل 9218آموزش پزشکي در سال 

  



 

 

 

 فعالیت و برنامه حسب بر شده تمام و ایهزینه اعتبارات و عملکرد هایسنجه برآورد -(5فرم شماره )

 559155بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: ــ شماره طبقه ها و واحدهای ستادی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: دانشگاه

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

عنوان برنامه 

 اجرایی/

 فعالیت
 سنجه عملکرد

 هزینه واحد ) هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

5936 

عملکرد 

شش ماهه 

5931 

بینی پیش

5931 

بینی پیش

 برنامه
برآورد 

5931 

 عملکرد

59365 

 عملکرد

شش ماهه 

5931 

 بینیپیش

5931 

عملکرد  برآورد

5936 

عملکرد 

ماهه  شش

5931 

بینی پیش

5931 

 برآورد

5931 

  
5931 5،931 

5 5 9 5 1 6 
 

1 1 3 55 55 55 59 55 51 

 
 جمع کل

      
19،116،515 11،155،335 595،119،536 519،559،553 

    

9113101111 
برنامه توسعه 

 دولت الکترونيك

خدمت 
      الکترونيکي

39،111 93،490 21،129 21،129 
    

9412112111 
برنامه توسعه  
تحقيقات علوم 

 پزشکي

 رتبه رشد
       توليدات علمي

8،919 31،939 91،939 
    

9119193111 

برنامه حمايت 
وهدايت فعاليت 

-هاي فرهنگي
 ديني دانشجويان

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
      

9،349 91،200 91،200 
    

9113113111 
برنامه ورزش 

همگاني 
 دانشجويان

 ورزشکار
     

094،908 919،118 189،393 30،881 
    

9112124111 

برنامه كمك به 
فعاليت فرهنگي 

كانون بسيج 
 اساتيد

 كانون
      

98،334 991،311 991،311 
    

9819114111 
برنامه آموزش 

دوره دوم متوسطه 
 نظري

 در آموزدانش
گروه سني 

 ذيربط
     

912،041 91،899 939،102 992،920 
    

                                                           
 باشد.هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميها و مراكز آموزش عالي و رديفمربوط به دانشگاه 9214اي سال اعتبارات هزينه .9



 

 شماره

 بندیطبقه

عنوان برنامه 

 اجرایی/

 فعالیت
 سنجه عملکرد

 هزینه واحد ) هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

5936 

عملکرد 

شش ماهه 

5931 

بینی پیش

5931 

بینی پیش

 برنامه
برآورد 

5931 

 عملکرد

59365 

 عملکرد

شش ماهه 

5931 

 بینیپیش

5931 

عملکرد  برآورد

5936 

عملکرد 

ماهه  شش

5931 

بینی پیش

5931 

 برآورد

5931 

  
5931 5،931 

5 5 9 5 1 6 
 

1 1 3 55 55 55 59 55 51 

9813119111 
برنامه آموزش 

دوره دوم متوسطه 
 ايحرفه فني و

هنرآمور در 
گروه سني 

 يربطذ
      

921،319 294،490 230،432 
    

9813111111 
برنامه 

هاي آموزش
 شغلي

 گواهينامه
     

0،311 3،991 0،311 0،311 
    

9812119111 
برنامه آموزش 

دكتراي تخصصي 
 فوق تخصصي و

 در دانشجو
 مجاز سنوات

 تحصيلي
     

1،121،092 1،494،829 98،091،122 31،831،141 
    

9812113111 
برنامه آموزش 

 ايدكتراي حرفه

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

948،329 0،240،011 92،121،901 94،812،012 
    

9812112111 

برنامه آموزش 
زبان فارسي به 

دانشجويان 
 خارجي

 گواهينامه
     

33،111 99،089 38،990 23،311 
    

9812119111 
برنامه آموزش 

 كارداني

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

921،104 909،910 9،111،132 812،880 
    

9812110111 
برنامه آموزش 

 كارشناسي

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

32،191،089 94،111،931 28،119،911 99،814،812 
    

9812114111 
برنامه آموزش 
 كارشناسي ارشد

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

99،111،141 8،021،942 31،103،331 39،903،194 
    

9812118111 
برنامه ارايه 

خدمات رفاهي به 
 دانشجويان

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

4،993،292 9،991،828 91،124،911 9،932،192 
    

9812111111 
برنامه ارايه 

خدمات فرهنگي 
 به دانشجويان

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

133،191 441،914 9،433،910 319،189 
    



 

 

 

 شماره

 بندیطبقه

عنوان برنامه 

 اجرایی/

 فعالیت
 سنجه عملکرد

 هزینه واحد ) هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

5936 

عملکرد 

شش ماهه 

5931 

بینی پیش

5931 

بینی پیش

 برنامه
برآورد 

5931 

 عملکرد

59365 

 عملکرد

شش ماهه 

5931 

 بینیپیش

5931 

عملکرد  برآورد

5936 

عملکرد 

ماهه  شش

5931 

بینی پیش

5931 

 برآورد

5931 

  
5931 5،931 

5 5 9 5 1 6 
 

1 1 3 55 55 55 59 55 51 

9812191111 

برنامه ارتقاي 
كيفيت 

هاي فعاليت
 آموزشي و

 آموزشيكمك

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

9،421،121 9،111،221 3،498،912 3،192،191 
    

9812199111 

برنامه اعطاي 
بورس تحصيلي 
به دانشجويان 
 خارجي و ايراني

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

181،111 010،191 9،994،121 9،211،111 
    

9812192111 
برنامه 

هاي آموزش
 غيرحضوري

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

0،111 9،839،901 9،934،049 9،914،049 
    

9812199111 
برنامه جذب 

هيات علمي براي 
 هادانشگاه

 هيات علمي
     

90،111 1 
 

 
    

9812190111 
 برنامه حمايت از

هاي علمي انجمن
 دانشجويي

 انجمن
     

21،111 31،184 09،111 09،111 
    

9812194111 
برنامه توسعه 
امورآموزشي 
 درآموزش عالي

نرخ 
      التحصيلفارغ

993،211 912،129 919،211 011،211 
    

9812191111 

برنامه توسعه 
 امورپژوهشي و

 فنآوري درآ
 موزش عالي

  رتبه توليد
      علم دنيا

91،111 9،990 91،111 91،111 
    

9812198111 

برنامه راهبري 
اموررفاهي 
دانشجويان 

 درصندوق رفاه

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
      

31،081 19،884 981،111 
    

9812131111 
برنامه توسعه 
امورفرهنگي 
 درآموزش عالي

هاي نرخ آسيب
      اجتماعي

91،111 9،990 91،111 91،111 
    



 

 شماره

 بندیطبقه

عنوان برنامه 

 اجرایی/

 فعالیت
 سنجه عملکرد

 هزینه واحد ) هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

5936 

عملکرد 

شش ماهه 

5931 

بینی پیش

5931 

بینی پیش

 برنامه
برآورد 

5931 

 عملکرد

59365 

 عملکرد

شش ماهه 

5931 

 بینیپیش

5931 

عملکرد  برآورد

5936 

عملکرد 

ماهه  شش

5931 

بینی پیش

5931 

 برآورد

5931 

  
5931 5،931 

5 5 9 5 1 6 
 

1 1 3 55 55 55 59 55 51 

9812139111 
برنامه گسترش 
زبان فارسي 
 درخارج ازكشور

 زبان آموز
     

04،111 34،194 40،111 40،111 
    

9812133111 
برنامه سنجش 

 وپذيرش
 داوطلب

     
9،312،111 001،193 9،241،112 9،241،112 

    

9812132111 
برنامه توسعه 

امورعلمي،آموزشي 
 بين المللي

رتبه دانشگاه 
درپايگاه 
 استنادي

     
9،238،991 220،911 899،219 9،193،981 

    

9812131111 

برنامه ارايه 
خدمات فرهنگي 
و فوق برنامه به 

 دانشجويان

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
      

093،123 9،394،091  
    

9812138111 
برنامه ارايه 

تسهيالت مالي به 
 دانشجويان

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

9،390،199 421،992 9،009،111 9،109،111 
    

9812131111 

برنامه ارايه 
خدمات فوق 

برنامه به 
 دانشجويان

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

030،494 1 
 

 
    

9812121111 
برنامه اداره امور 

 هيات علمي
 هيات علمي

      
98،091 90،111 90،111 

    

9812129111 

 و برنامه پيشبرد
هاي توسعه فعاليت

 سازمان علمي و
 فرهنگي يونسکو

تعدادگزارش 
      هاي بين المللي

21،111 93،299 21،111 03،111 
    

9812123111 
 توسعه اموربرنامه 

 رفاهي دانشجويان

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

11،184 20،281 84،111 84،111 
    

9812122111 
 برنامه توسعه امور

فوق  رفاهي و
 برنامه دانشجويي

 در دانشجو
 سنوات مجاز

 تحصيلي
     

910،111 90،881 999،011 932,011 
    



 

 

 

 شماره

 بندیطبقه

عنوان برنامه 

 اجرایی/

 فعالیت
 سنجه عملکرد

 هزینه واحد ) هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

5936 

عملکرد 

شش ماهه 

5931 

بینی پیش

5931 

بینی پیش

 برنامه
برآورد 

5931 

 عملکرد

59365 

 عملکرد

شش ماهه 

5931 

 بینیپیش

5931 

عملکرد  برآورد

5936 

عملکرد 

ماهه  شش

5931 

بینی پیش

5931 

 برآورد

5931 

  
5931 5،931 

5 5 9 5 1 6 
 

1 1 3 55 55 55 59 55 51 

9812129111 
برنامه توسعه 

هاي همکاري
 الملليعلمي بين

دانشگاه/ 
موسسه آموزش 

 عالي
     

98،111 23،114 18،111 18،111 
    

9812120111 

برنامه توسعه 
هاي زيرساخت

 آموزشي و
 پژوهشي

 نشريه -كتاب
     

9،889،191 9،120،388 3،094،111  
    

9812124111 
برنامه اداره امور 
 هيات هاي امناء

 تعداد هيات امناء
      

4،913 90،111 90،111 
    

9812128111 
 برنامه نظارت،

 ارزيابي و
 اعتبارسنجي

 گزارش
     

28،111 23،114 18،111 18،111 
    

9812121111 

برنامه اعطاي 
بورس تحصيلي 
به دانشجويان و 
اعضاي هيات 

 علمي

 نفر
        

214،121 
    

981219111 

برنامه خدمات 
رفاهي فرهنگي و 

ورزشي 
 دانشجويان

 دانشجو
        

92،811،181 
    

9819112111 
برنامه 

هاي پژوهش
 اي دانشگاهيپايه

سرانه مقاله 
      علمي پژوهشي

9،442،313 3،099،899 4،989،014 1،119،482 
    

9810112111 

برنامه 
هاي پژوهش
اي توسعه

 دانشگاهي

 دستاورد
     

9،318،448 9،231،111 2،331،991 2،939،011 
    

9810193111 
 برنامه توسعه 

 آفرينيفن

 محصول
      تجاري شده

219،119 310،238 918،114 119،822 
    



 

 شماره

 بندیطبقه

عنوان برنامه 

 اجرایی/

 فعالیت
 سنجه عملکرد

 هزینه واحد ) هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

5936 

عملکرد 

شش ماهه 

5931 

بینی پیش

5931 

بینی پیش

 برنامه
برآورد 

5931 

 عملکرد

59365 

 عملکرد

شش ماهه 

5931 

 بینیپیش

5931 

عملکرد  برآورد

5936 

عملکرد 

ماهه  شش

5931 

بینی پیش

5931 

 برآورد

5931 

  
5931 5،931 

5 5 9 5 1 6 
 

1 1 3 55 55 55 59 55 51 

9814119111 
برنامه 

هاي پژوهش
 كاربردي

 پروژه
      عملياتي شده

991،041 298،099 119،923 129،019 
    

9814110111 
 برنامه حمايت از

هاي توسعه قطب
 علمي

 علميقطب 
     

01،111 31،019 01،111 01،111 
    

9112132111 

هاي برنامه هزينه
مربوط به 

بازنشستگان 
 دولت

 بازنشسته
     

101،111 218،499 101،111 991،111 
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 1-5- های اجراییای برحسب برنامهسرمایه هایهای عملکرد اهداف کمی و برآورد اعتبارات تملک داراییتعیین سنجه  

عالي تحت پوشش ها و موسسات آموزشاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاههاي سرمايهعملکرد اعتبارات با ماهيت تملك دارايي

هاي وزارت علوم، تحقيقات و حاي ابالغي مربوط به طرسرمايههايميليارد ريال بوده است. اعتبارات تملك دارايي 911911حدود  9214در سال

ميليارد  91091ميليارد ريال است. از كل اعتبار مذكور حدود  11044حدود 9211عالي تحت پوشش در سال ها و موسسات آموزشفناوري و دانشگاه

احداث »هاي با ماهيت ميليارد ريال آن به طرح 21104و « سازيتعميرات اساسي، خريد تجهيزات و محوطه»هاي با ماهيت ريال آن به طرح

 اختصاص داشته است. « آموزشيفضاهاي آموزشي و كمك

هاي سنواتي، اعتبار مورد نياز هاي متعارف سقف اعتبارات اعالمي بخشنامه بودجههاي انجام شده و با توجه به محدوديتبر اساس بررسي

 شود.ميليارد ريال برآورد مي 91111حدود  9218در سال هاي وابسته به آن هاي عمراني در دست اجراي اين وزارت و دانشگاهطرح

متر مربع آن در  990111ها و موسسات آموزش عالي حدود ازكل فضاهاي فيزيکي )آموزشي وكمك آموزشي( در دست اجراي دانشگاه

هاي احداثي و عتبارات عمراني طرحبرداري رسيده است. استفاده از اوراق خزانه اسالمي با سررسيدهاي دو ساله در تخصيص ابه بهره9214سال

درصد نيز مواجه هستند با توجه به  91كه بعضاً با نرخ تنزيل تاحدود « حفظ قدرت خريد دارندگان اين اوراق»ابهامات موجود در مکانيزم جبراني 

نصوب بازتاب داشته، موجب تحقق مصالح و تجهيزات م توان مالي محدود پيمانکاران اين بخش و افزايش جهشي نرخ ارز كه عمدتا  در خريد

 شد. 9211هاي با سال خاتمه برداري از پروژههاي انجام شده براي بهرهبينينيافتن كامل پيش

ها و اي احداثي دانشگاههاي سرمايهدرصدي اعتبارات تملك دارايي 911شود كه با توجه به تخصيص بيني ميشده پيش وجود مراتب ياد با

جاري به  سال مترمربع در 111111مجموع  ميليارد ريال، در 31012جاري و به ميزان  نخست سال ماههعالي در سه موسسات آموزش

 برداري برسد.بهره

بيني پيش 9218عالي در سال ها و موسسات آموزشبيني شده براي تامين فضاهاي آموزشي وكمك آموزشي دانشگاهبراساس اعتبارات پيش

 متر مربع از فضاهاي در دست اجرا در اين سال به بهره برداري برسد.  9011111گردد حدود مي

 



 

 ای )بر حسب برنامه(های سرمایههای عملکرد و اعتبارات تملک داراییبرآورد سنجه -(9فرم شماره )

 559155بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: ــشماره طبقه تحقیقات و فناوریها و واحدهای ستادی وابسته به وزارت علوم، عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: دانشگاه

 «ارقام به میلیون ریال»

شماره 

 بندیطبقه

عنوان برنامه / 

 فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 ایهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی هدف کمی

اولویت 

 برنامه
عملکرد 

5936 

عملکرد 

ماهه شش

5931 

 بینی پیش

5931 

5931 
عملکرد 

5936 

5931 5931 

بینی پیش

 برنامه

بینی پیش

5931 
 ابالغی

بینی پیش

 عملکرد

بینی پیش

 برنامه

بینی پیش

5931 

  55131555  1166963 1166963 55515591 511555  15555  551555  جمع کل

9812130 
فضاهاي آموزشي 
 و كمك آموزشي

 990111  11111  901111 91199131 1091931 1091931  91493980  

9814119 
پژوهش هاي 

كاربردي در امور 
 آموزش عالي

 -  -  - 931391 00191 00191  

  

 

909890 
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 8- مقدمه 

 هايجنبه آن از حاصل دستاوردهاي و اخير هايدهه در فناوري و علم توليد و اي(اي و پایه)اعم از توسعه پژوهشي هايفعاليت گسترش

 از یکي عنوان به فناوري و علم امروزه که ايگونه به است زده رقم آینده براي را متفاوتي اندازچشم و ساخته متحول را بشر زندگي مختلف

 یا و تحقيقات از حاصل دانش بر مبتني هايفعاليت ایتوسعه هایپژوهش .شودمي محسوب توسعه به دستيابي هايپيشران و ابزارها مهمترین

 هایپژوهش .شودمي شامل را گيردمي صورت آنها بهبود یا و جدید هايروش و فرایندها ابزارها، ها،فرآورده مواد، توليد منظور به که تجربيات

 اجتماعي انساني، طبيعي، هايپدیده بهتر درك و دانش مرزهاي گسترش و علمي دانش تقویت منظور به را که بدیع و اصيل هايبررسي ای،پایه

 آنها آميزموفقيت انجام و آوردمي فراهم هاپژوهش دیگر انواع براي مستحکمي اساس هاپژوهش نوع این .گيرددربرميشود  مي انجام فرهنگي و

 و جدید هايحلراه یافتن در توانا و زیاد فکري کيفيت داراي انساني نيروي خلق باعث ه وکردمهيا  را مسایل حل براي الزم علمي زمينه

 .شودمي مبتکرانه

 در است ضروري هاي علم و فناوري که در اسناد باال دستي نيز مورد تأکيد فراوان فرار گرفته است،اهميت پيشتازي در عرصهنظر به 

 ساالنه برنامه و اعتبارات راي این منظور،ب .شود بيني و منظورپيش هافعاليت این توسعه براي الزم تمهيدات و تدابير کشور ساالنه هايبرنامه

رو پيش هايفرصت و هاچالش ها،ظرفيت شناخت با 8931 سال بودجه الیحه در کشوراي هاي پایهو فصل پژوهش ايتوسعه هايپژوهش فصل

  .شده است تدوینتهيه و  راستاي ایجاد انسجام در سياستگذاري و ایجاد و حفظ موازنه بين عرضه و تقاضاي پژوهش، و نيز در

هاي اجرایي مندرج در قوانين بودجه تنظيم اعتبارات دستگاه( قانون برنامه ششم توسعه مبني بر 7ماده ) پقابل ذکر است در راستاي بند 

، هامرتبط با این فصل هاي اجرایيمراکز و مؤسسات پژوهشي دستگاههاي ها و فعاليتبرنامهریزي بر مبناي علمکرد، سنواتي به صورت بودجه

هاي مصوب ستاد نيز احکام مرتبط در برنامه ششم توسعه، سند راهبردي بخش در برنامه ششم توسعه، برنامهو  هاي اصلي آنهاهمسو با ماموریت

بار جاري در لوایح دو سال گذشته بازنگري و اصالح شده است و براي درج در الیحه سال فرماندهي اقتصاد مقاومتي و برنامه دولت دوازدهم

 .منظور شده است کل کشور 8931در الیحه بودجه  قرار گرفته و پس از اعمال اصالحات الزم بازنگريمورد گر دی

 

 2- بندی عملياتی ذیربط()برحسب فصول طبقهاجرایی  وضعيت دستگاه 

فناوري رئيس شود عبارتند از معاونت علمي و هایشان در قالب این دو فصل انجام ميهاي اجرایي که برنامه و فعاليتمهمترین دستگاه

 مراکز و موسسات پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.  و جمهور

 2-8- هاشرح وظایف و ماموریت 

 جمهور رئيس فناوری و علمی معاونت

 و نگرش با نمایدمي تالش معاونت این. است شده ایجاد وقت جمهورریيس حکم با 81/88/8911 در جمهورریيس فناوري و علمي معاونت

 کاالهاي صادرات و توليد تحقيق، از حاصل نتایج سازيتجاري و فناوري هايزمينه در موجود خالءهاي کردن پر با نگرکالن و جامع مند،نظام رویکردي

 :است زیر شرح به جمهور رئيس فناوري و علمي معاونت. نماید کمك نوآوري و فناوري کارکردهاي توسعه و ارتقاء و بازدهي افزایش به بنيان،دانش

 کشور در نوآوري و فناوري هايتوانمندي افزایش طریق از مردم زندگي کيفيت افزایش و ثروت توليد ملي، اقتدار ارتقاي -

 آن هايحلقه و هامؤلفه تکميل و «نوآوري ملي نظام» ارتقاي -

 دستگاهي بين و بخشيبين افزایيهم و هماهنگي طریق از «بنياندانش اقتصاد» توسعه -

 نوآوري و فناوري تقاضاي و عرضه هايبخش بين تبادالت تسهيل و «جامعه» و «صنعت» با «دانش» ارتباط ارتقاي -

 بنياندانش شرکتهاي توسعه و نوآوري و فناوري دستاوردهاي سازيتجاري -

 کشور علمي جامع نقشه در مصرح ملي داراولویت و راهبردي هايفناوري توسعه -
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 فناوري و علمي دیپلماسي توسعه و نوآوري و فناوري علمي، الملليبين ارتباطات اعتالي -

 :معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور به شرح زیر است اساسي وظایف

 بنياندانش اقتصاد تحقق جهت در «نوآوري ملي نظام» در افزایي هم و بخشي بين هماهنگي ریزي،برنامه -8

 کشور فناوري و علم توسعة کالن هايسياست و کشور توسعة هايبرنامه بين افزایيهم و هماهنگي -1

 کشور نوآوري و فناوري علم، نظام در مالي منابع تامين ریزيبرنامه و سياستگذاري -9

 آنها نتایج سازيتجاري به کمك و گرا مأموریت و محور تقاضا کاربردي، هايپژوهش توسعه و هدایت هدفمندسازي، -4

 مهندسي طراحي هايشرکت و بنياندانش هايشرکت و موسسات از حمایت و سازيتجاري فرآیند تقویت فناوري، توسعه -1

 بنياندانش شرکتهاي در «فناوري مدیریت» توان ارتقاي و کشور در توسعه و تحقيق فعاليت گسترش از حمایت -6

 تخصصي و عمومي بازارهايفن ساماندهي و ایجاد و فناوري رساني اطالع مراکز توسعه فناوري، رصد و نگاري آینده -7

 نوآوري و فناوري علمي، زیرساختهاي تقویت و ایجاد از حمایت -1

 بنياندانش خدمات و کاالها توليد جهت کشور هايسرمایه هدایت و بنياندانش کار و کسب فضاي بهبود و فناورانه کارآفریني ارتقاي -3

 بنيان دانش اقتصاد در الزم مالي تأمين و پذیرخطر گذاريسرمایه سازوکارهاي توسعه -81

 نوآوري و فناوري علم، حوزه در استاندارد نظام و فکري مالکيت نظام ارتقاء به کمك -88

 فناوري و علم حوزه در سازيفرهنگ و ايرسانه هايفعاليت ارتقاء به کمك -81

 بنياندانش خدمات و کاالها صادرات توسعه و توليد زمينه در خصوصي هايتشکل توانمندسازي و ایجاد از حمایت -89

 کشور علمي جامع نقشه فناوري و علم هاياولویت توسعه جهت الزم اقدامات انجام -84

 «بازار و صنعت دانش، هماهنگي هايکانون» و «راهبردي هايفناوري ستادهاي» راهبري -81

 و راهبردي محورهاي در «نوآوري و فناوري کالن هايطرح» اجراي راهبري و موجود صنایع در برتر هايفناوري نفوذ از حمایت -86

 کشور اصلي نيازهاي

 بنياندانش خدمات و کاالها صادرات و بازاریابي و داخلي توليدات براي بازار تضمين و بازارسازي تقاضا، تحریك -87

 هايسرمایه هدایت بنيان،دانش هايطرح در خارجي گذاريسرمایه توسعه و الملليبين ارتباطات و فناوري و علم دیپلماسي توسعه -81

 همکاري و هماهنگي با اسالم جهان در ویژه به فناوري و علم الملليبين هايشبکه توسعه و کشور از خارج ایرانيان مالي و انساني

 ذیربط دستگاههاي

 همکاري و هماهنگي با نوظهور هايفناوري کسب و شناسایي ویژه به فناوري توسعه بمنظور الملليبين هايفرصت رصد -83

 ذیربط دستگاههاي

 ذیربط دستگاههاي هماهنگي و همکاري با کشور در فناوریها انتشار و انتقال و جذب شناسایي، فرآیندهاي توسعه - 11

  علوم، تحقيقات و فناوری وزارت

 :شده استفناوري به شرح زیر تعيين  تحقيقات و اهداف وزارت علوم، -الف

 و ارتقاء فرهنگ علم دوستي. خالقتوسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقویت روحيه تحقيق و تتبع و ترویج فکر - 

 اعتالي موقعيت آموزشي، علمي و فني کشور. -

شناسي و ميراث علمي تمدن ایراني و زیبائي هاي هنر وجلوههاي انساني و اسالمي و اعتاليتعميق و گسترش علوم، معارف، ارزش -

 اسالمي.

 تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني کشور. - 
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 جامعه.هاي فني و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمي درارتقاء سطح دانش و مهارت -

 .حفظ و تحکيم آزادي علمي و استقالل دانشگاهها، مراکز علمي و تحقيقاتي -

 هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دو زمينه اصلي به شرح زیر تعيين شده است:موریتمأ -ب

 تحقيقات و فناوري. انسجام امور اجرائي و سياستگذاري نظام علمي و امور - 

 و فناوريوزارت علوم، تحقيقات اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش -

 2-2- اندازچشمای بودجههای اهداف و سياست  

 و انساني منابع برتر سهم بر متکي فناوري، و علم توليد در توانا پيشرفته، دانش از اي است برخوردارجامعه 8411ایران  ،اندازدر سند چشم

 علم. توليد و افزارينرم جنبش بر تأکيد با نطقهم سطح در فناوري و علمي اول جایگاه به یافته ملي و دست توليد در اجتماعي سرمایه

 نوآوري ملينظام دهي به انداز معاونت علمي و فناوري شکلدر راستاي تحقق این اهداف، چشممعاونت علمی و فناوری رئيس جمهور: 

سازي ر، اختراع، نوآوري و تجاريمحوافزایي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانشهم اندازهاي معاونتیکي از مهمترین اهداف و چشم .است

ست که براي تحقق این هاي برتر و داراي ارزش افزوده باالنتایج تحقيق و توسعه )شامل طراحي، توليد کاال و خدمات( در حوزه فناوري

 از ملي استفاده ايبر زمينه ایجاد و پژوهشي طرحهاي نتایج سازي و تجاريبنيان هاي دانشهاي جامعي براي حمایت از شرکتهدف برنامه

افزایي و هم ر با هدفصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشوبه این منظور  آید.به اجرا در ميشده  اجرا و مصوب طرحهاي نتایج

حمایت از شکل گرفته است و  گيري بهتر کارگزاران ارزیابي شرکتهاي دانش بنيانو کمك به تصميم هاي اجرایيهمگرایي در فرآیند

 8911 سال این صندوق که درشود.آن انجام ميبا توجه به اهداف بلند مدت از طریق این صندوق و محققين و فعاليت هاي پژوهشي آنها 

 هزار 3 و گانه 81 تخصصي هايکارگروه قالب در علمي هيات عضو 111 از بيش با ،شد تأسيس فرهنگي انقالب عالي شوراي مصوبه با

 اطالعات تبادل زمينه نمودن . اهداف مصوب صندوق عبارتند از: فراهماست پژوهشي هايطرح مجریانحامي  خبره و متخصص نيروي

 ثبت از تکنولوژي؛ حمایت انتقال و توليد جهت مناسبسازي پژوهشي؛ بستر همکاریهاي جهت مناسبهاي زمينه و ساختار پژوهشي؛ ایجاد

 در پژوهش؛ تسهيل نتایجسازي تجاري به علم؛ کمك توليد و دانش مرزهاي گسترش به پژوهش؛ کمك نتایج و اکتشاف و اختراع

 پژوهش. نتایج از جامعه گيريبهره

قانون حمایت از  1ماده به استناد است که گيري صندوق نوآوري و شکوفایي هاي تأمين مالي اهداف این حوزه شکلیکي دیگر از سياست 

به منظور کمك به تحقق و توسعه اقتصاد و 8913 مصوب ها و اختراعات سازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانششرکت

ها، دستاوردهاي پژوهشي و اختراعات و کاربردي شدن دانش از طریق ارائه سازي نوآوريبنيان، تکميل زنجيره ایده تا بازار و تجاريدانش

 .بنيان تشکيل شده استها و مؤسسات دانشا و خدمات مالي و پشتيباني به شرکتهکمك

گذاري در جهت گذاري جسورانه براي ایجاد فضاي امن سرمایههاي سرمایهیادشده، توسعه مدل اي معاونتهاي بودجهاهداف و سياست

هاي مرتبط با این دولتي از طریق تأمين مالي ثندوق و اهرم کردن اعتبارات محدودبنيان داخلي رونق بازار براي کاالهاي دانش

 هاست.فعاليت

 ها و اهدافریزيها و برنامهگذاريسياستانداز، سند چشم در جایگاه تعيين شده به دستيابي برايوزارت علوم، تحقيقات و فناوری:  

 تعيين شده است.به شرح زیر  در دو حوزه پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوريکالن 

فناوري، زیست فناوري، فناوریهاي مربوط به اطالعات و  اهتمام نسبت به دستيابي و توسعه فناوریهاي ویژه و نو، همچون نانو −

 هاي نومحيطي و انرژياي، زیستارتباطات، هوافضا، هسته

 هاي واقعي جامعه نمودن پژوهش با نيازافزایش کارآیي، اثربخشي و توسعه تحقيقات کاربردي و متناسب −

 فناوري به پژوهش نتایج تبدیل و پژوهشي موضوعات به هاایده تبدیل منظور به رشد مراکز گسترش و تقویت −
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  فناوري از ملي ثروت کسب براي مناسب راهکارهاي تدوین و راهبرد اتخاذ −

 علمي گذاريسياست در نگريواقع منظور به آنها گذاريارزش و فناوري و تحقيقات علم، حوزه در پژوهيآینده −

 کشور کار و کسب فضاي بهبود راستاي در فناوري و علم هايزیرساخت تأمين −

مدت و بلندمدت با تهيه سند راهبردي جامع نظام تحقيقاتي مدت، ميانهاي تحقيقاتي کشور در مقاطع زماني کوتاهتعيين اولویت −

 اجرایي -اجتماعي و مدیریتي هاي صنعتي، فرهنگي، و پژوهشي کشور با توجه به نيازمندي

اي و ها در داخل کشور و در سطح منطقهها، مؤسسات آموزش عالي، پژوهشکدهکردن تحقيقات مشترك بين دانشگاهنهادینه −

 الملليالمللي و اشاعه فرهنگ تحقيقات مشترك ملي و بينبين

هاي نامههاي کالن ملي و  استفاده از ظرفيت پایانحدهي به طربه طور عمده جهت 8931در سال  اي این وزارتهاي بودجهسياست

عالوه بر  اهداف، هدف و سایر براي تحقق این هاي مختلف اقتصادي است.هاي اساسي کشور و بخشتحصيلي در جهت حل معضالت و چالش

اي متمرکز هاي بودجهدر قالب ردیفت پژوهشي و فناوري، اهاي مراکز و مؤسسبيني شده در قالب ردیفاعتبارات پيشهاي پيشنهادي و تبصره

 :بيني شده استهاي زیر پيشفدیر شامل

المللي و برگزاري امور فناوري و پژوهشي، حق عضویت در مجامع بين–وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» با عنوان 889111 -14ردیف  -

 «قيقات و فناوريعلوم، تح هاي دبيرخانه شواري عاليها و فعاليتجشنواره

 «هاي علميکمك به انجمن -وزارت علوم، تحقيقات و فناروي»با عنوان  8891811 -19ردیف  -

 «دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري –وزارت علوم، تحقيقات و فناوري »با عنوان  889111 -61ردیف  -

 « هاي مالن ملي پژوهش و فناوريطرح -يوزارت علوم، تحقيقات و فناور»با عنوان  711111 -84ردیف  -

 2-5- ای نظام در حوزه مربوطههای کلی بودجهسياست 

هاي کلي و سياست 11و  73و  77و  74در قالب بندهاي هاي کلي برنامه ششم توسعه هاي مرتبط با حوزه علم و فناوري در سياستسياست

 است: به شرح زیر تعيين و ابالغ شده

 .هاي کلي علم و فناوريرتبه اول منطقه در علم و فناوري و تثبيت آن با اهتمام به تحقق سياستدستيابي به   -74

 .هاي کلي علم و فناوري و نقشه جامع علمي کشورپردازي و نوآوري در چارچوب سياستتوسعه علوم پایه و تحقيقات بنيادي، نظریه -77

 .هشي و فناوري جامع و کارآمدساماندهي نظام ملي آمار و اطالعات علمي، پژو -8-77

 .تحول و ارتقاء علوم انساني بویژه تعميق شناخت معارف دیني و مباني انقالب اسالمي  -1-77

اي و بخش در حوزه علم و فناوري با سایر کشورها و مراکز علمي و فني معتبر منطقهگسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام -73

 .بنيانم و توسعه تجارت و صادرات محصوالت دانشجهاني بویژه جهان اسال

سازي پژوهش و نوآوري، و توسعه نظام جامع محور و تجاريهاي مسألهتوسعه و ساماندهي نظام ملي نوآوري و حمایت از پژوهش -11

 بنيانتأمين مالي در جهت پاسخ به نياز اقتصاد دانش

است که براي تحقق آن بهبود فضاي کسب و کار به عنوان یکي  8931در بودجه سال صيانت از توليد و اشتغال یکي از رویکردهاي اصلي 

هاي خاص جامعه از جمله جوانان و از مهمترین اهداف بودجه مورد توجه قرار گرفته است. در راستاي افزایش اشتغال به ویژه براي گروه

بنيان به توسعه اشتغال کمك هاي دانشبازار کار و تمرکز بر فعاليت هاي فعالگرفتن سياستآموختگان دانشگاهي الزم است با در پيشدانش

اجرایي  برنامه 6در قالب « متخصص و تحصيلکرده انساني نيروي اشتغال افزایش هايبرنامه»شود. معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور با ارائه

پيشنهاد داده است که منجر به عقد  81از محل تسهيالت تبصره  ميليارد ریال 111,11شغل مستقيم با اعتباري معادل  111,64براي ایجاد 

جمهوري و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همچنين نامه همکاري ميان سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت عملي و فناوري ریاستتفاهم
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آموختگان شغل براي دانش 111هزار و  64 ازنامه ین تفاهماساس ا . برصندوق توسعه ملي به منظور اجرایي شدن برنامه توليد و اشتغال شد

، هزار فرصت شغلي به بنيانهاي دانشهزار فرصت شغلي جدید به طور مستقيم در برنامه ارتقاي مقياس توليد و اشتغال شرکت 11دانشگاهي 

 6فرصت شغلي جدید به طور مستقيم در برنامه توسعه توليد  8111فرم بازارسازي براي تجهيزات ساخت داخل، ایجاد طور مستقيم در برنامه پلت

بر نوآوري در هزار فرصت شغلي جدید به طور مستقيم در برنامه توسعه صنایع خالق با تمرکز  11بنيان، ایجاد فرین دانشآمحصول تحول

هاي هاي خصوصي و بخشهزار فرصت شغلي به طور مستقيم در برنامه حضور شرکت 1هاي کسب و کار و ارتقاي صنایع فرهنگي، ایجاد مدل

هاي به هم رساني عرضه و تقاضاي نيروي انساني تحصيل هزار فرصت شغلي جدید در برنامه 81عرصه نوآوري و ایجاد در بزرگ اقتصادي 

 .نظر گرفته شده است کرده در

 

 2-5- دار در برنامه ششم توسعه )همراه با آخرین عملکرد سال های اولویتهای علمياتی و پروژهبرنامه

8595) 

معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور « بسته جذب، توسعه و تعميق تکنولوژي»در قالب  معاونت علمی و فناوری رئيس جمهوری:

بنيان هاي اجرایي ذیربط، برنامه اجرایي توسعه اقتصاد دانشرت علوم، تحقيقات و فناوري و سایر دستگاهمکلف شده است با همکاري وزا

 .منظور تحقق اهداف ذیل را تهيه و تا پایان خردادماه سال جاري به دبيرخانه ستاد ارسال کندبه

براي معاونت علمي و فناوري  8937در سال   «انبنيت دانشه بازار محصوالعبرنامه توس» پروژه، یادشده ذیل بسته اجرایي کاليفبر اساس ت

 است. قرار گرفتهستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورد تأیيد 

ها و موسسات حمایت از شرکت»دبير ستاد فرمانده یاقتصاد مقاومتي، اجراي پروژه  3/1/8937مورخ  117311همچنين براساس نامه شماره 

نظام »به معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ابالغ شده تا با اولویت و در چارچوب « بنيان و ارتقاي ميزان اشتغال مستقيم و درآمد آنهادانش

 اجرا و تکميل شود. « ه پيشبرد و پایش اقتصاد مقاومتيیکپارچ

 ارائه شده است.مشخصات دو پروژه یادشده در جدول ذیل 

 8595اجرایی معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور در اقتصاد مقاومتی  سال  و برنامه مشخصات پروژه

عنوان پروژه/ 

 برنامه اجرایی

 برنامه اجرایی هدف کمی هدف کالن

بازار  توسعه
محصوالت 

 بنياندانش

 به مربوط هايبرنامه اجراي -8
 در: منتخب صنایع در سازيبازار
 برنامه استمرار بر عالوه برنامه این

 آزمایشگاهي مواد و تجهيزات
 بازار از حمایت برنامه داخل، ساخت
 داخل ساخت پيشرفته آالتماشين

 .است گرفته قرار دستورکار در نيز
 نهادهاي ایجاد از حمایت -1

 از یکي: بازار توسعه براي واسط
براي  مهم هايبخش مهمترین

توسعه بازار محصوالت 
 واسط نهادهاي ایجاد بنياندانش
 نهاد دو زیرپروژه این در. است

 شبکه گسترش و استاندارد
 هايفناوري آزمایشگاهي

 گرفته قرار کار دستور در راهبردي
 .است

 شده ارائه خدمات تعداد افزایش 
 هايفناوري آزمایشگاهي شبکه

 هزار خدمت 611راهبردي به 

افزایش تعداد محصوالت  
 91به  بنيان استاندارددانش

 محصول

 افزایش براي نامهعقد یك تفاهم 
 تجهيزات محصوالت فروش

 داخل  ساخت پزشکي

 و مواد بازار افزایش از حمایت 
 ساخت آزمایشگاهي تجهيزات
 ميليارد ریال 171داخل تا 

 بنياندانش محصوالت استاندارد نظام ارتقاي 

 حمایت از مواد و تجهيزات آزمایشگاهي ساخت داخل 

 هاي راهبرديتوسعه شبکه آزمایشگاهي فناوري 

 داخل ساخت پيشرفته آالتماشين سازندگان بازار توسعه 

 از حمایت
 و هاشرکت

 موسسات

 توسععه  از حمایت و ایجاد به کمك
 بنيعان دانعش  موسسعات  و هاشرکت

 اشعتغال  ميعزان  ارتقعاي  منظعور  بعه 

 اشتغال افزایش ميزان 
 891بنيان به دانش هايشرکت

 بعا  بنيعان دانعش  شعرکتهاي  بعراي  گمرکعي  هاي معافيت اجراي 
 ایران اسالمي جمهوري گمرك همکاري
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عنوان پروژه/ 

 برنامه اجرایی

 برنامه اجرایی هدف کمی هدف کالن

 و بنياندانش
 ميزان ارتقاي

 و مستقيم اشتغال
 آنها درآمد

به استناد نامه 
 117311شماره 
 3/1/8937مورخ 

دبير محترم ستاد 
فرماندهي اقتصاد 

 مقاومتي

 هععايشععرکت درآمععد و مسععتقيم
 بنياندانش

 نفر هزار

هاي ميزان فروش شرکتافزایش  
هزار ميليارد  111به  بنياندانش
  ریال

ارائه تسهيالت نظام وظيفه تخصصعي بعراي دانعش آموختگعان      
 بنيانبرترِ فنّاور فعال در شرکتهاي دانش

هعاي آموزشعي و ارائعه تخفيعف بعراي      دورهکمك بعه برگعزاري    
 هاي آموزشيبنيان از دورهگيري شرکتهاي دانشبهره

 بنيععاننععام و ارزیععابي شععرکتهاي دانععشارتقععاي سععامانه ثبععت 
DANESHBONYAN.IR 

انعدازي کریعدور   بنيان با راههاي دانشحمایت از صادرات شرکت 
خدمات صادرات محصعوالت دانعش بنيعان؛ ایجعاد پایگاههعاي      

 صادراتي در برخي کشورهاي منتخب

 ارائه انواع تسهيالت مالي توسط صندوق نوآوري و شکوفایي 

راه اندازي مرکز مشاوره جهت پاسخگویي به سواالت و ابهامات  
 بنيانشرکتهاي متقاضي و شرکتهاي دانش

بنيعان در محعدوده   صدور مجوزهاي اسعتقرار شعرکتهاي دانعش    
ون و مصعوبات هيتعت   تهران و شهرهاي بعزرگ بعر اسعاس قعان    

 وزیران

 هاي متقاضي استفاده از تسهيالت قانونارزیابي شرکت 

درصدي شرکتهاي دانعش بنيعان جهعت اسعتفاده از      11تخفيف  
 هاي راهبرديخدمات شبکه آزمایشگاهي فناوري

 بنيانآموزش و نظارت بر کارگزاران ارزیابي شرکتهاي دانش 

بنيعان و ارائعه   شبرنامه جامع توسعه کسب و کار شعرکتهاي دانع   
 سازيخدمات تجاري

ارائه سایر حمایتهاي گمرکي نظيعر صعدور مجعوز ورود موقعت،      
بنيعان بعه مسعير سعبز گمرکعي، تعيعين       هدایت شرکتهاي دانش

بنيان برتر به عنوان فعاالن مجعاز اقتصعادي و...   شرکتهاي دانش
 با همکاري گمرك جمهوري اسالمي ایران

 8936الياتي بعراي سعال معالي    هاي معافيت هاي متهيه پرونده 
بنيعان  بنيان در ارتباط با فعاليتهعاي دانعش  براي شرکتهاي دانش

 این شرکتها و ارسال به سازمان امور مالياتي کشور

 بنيان تا زمان تهيه گزارش به شرح زیر است: عملکرد برنامه توسعه بازار محصوالت دانش

  داخلي ساخت پيشرفته تجهيزات بازار از حمایت برنامه شدن عملياتي و اجرایي هايدستورالعمل تدوین -8

  داخل ساخت بنياندانش محصوالت استاندارد گواهي اخذ براي استاندارد سازمان با همکاري -1

  آزمایشگاهي تجهيزات و مواد حوزه داخل ساخت تجهيزات نمایشگاه فرم پلت توسعه -9

 راهبردي هايفناوري آزمایشگاهي شبکه هايفرم پلت و هازیرساخت توسعه  -4

 انجام شده به شرح زیر است: دستاورهاي حاصل از اقدامات

ها و تأیيد بيش از بيست آالت پيشرفته ساخت داخل، بررسي درخواستهاي ليزینگ براي حمایت از خریداران ماشينشدن طرحفعال  −

 ماشين پيشرفته ساخت داخل 91 شرکت و

 ساخت داخل بنيانمحصول دانش 7استاندارد براي اخذ  −

 هاي راهبردي با مشارکت بخش خصوصيپلت فرم ارائه خدمات آزمایشگاهي فناوريایجاد  −

به تفاهمات اوليه براي حمایت از بازار تجهيزات پزشکي ساخت داخل با همکاري هيتت امناي ارزي و صندوق الکترونيك دستيابي به  −

 وزارت صمت
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 آنها  تا زمان تهيه گزارش به شرح زیر است:  درآمد و مستقيم اشتغال ميزان ارتقاي و بنياندانش موسسات و هاشرکت از عملکرد برنامه حمایت 

  بنياندانش هايشرکت در فعال افراد از نفر 111 از بيش به تخصصي وظيفه نظام تسهيالت ارائه −

   معافيت اعمال جهت 8936 مالي سال مالياتي معافيت مشمول هايشرکت نهایي ارزیابي −

   شرکت 9114 تا تایيد مورد بنياندانش هايشرکت تعداد افزایش −

 و فني ارزیابي اي،حرفه رفتار جمله از مختلف وجوه در بنياندانش شرکتهاي ارزیابي کارگزاران عملکرد بر بيشتر هاينظارت انجام −

   ...و تخصصي

   ...و ماليات نظير کاربردي موضوعات در بنياندانش شرکتهاي براي حضوري آموزشي دوره چندین برگزاري −

   بنياندانش هايشرکت براي کاربردي موضوعات در پاسخ و پرسش نشست دوره 81 برگزاري −

  شرکتها تقاضاهاي بهتر مناسب وتر سریع پاسخگویي منظور به بنياندانش شرکتهاي ارزیابي کارگزاران ظرفيت توسعه −

 از صيانت راستاي در) شده سپري کارگروه توسط آنها تایيد زمان از سال دو از بيش که بنياندانش هايشرکت ارزیابي تمدید فرایند −

 (فرایند کليت

گذاري شده و ميزان فروش درصد ميزان هدف 11هزار نفر معادل  816بنيان به هاي دانششرکت اشتغالدر نتجه اقدامات انجام شده ميزان 

 ه است.گذاري شده تحقق یافتدرصد ميزان هدف 811ميليارد ریال بيش از  هزار 111بنيان به ميزان هاي دانششرکت

است  8936بنيان سال هاي برنامه ملي توسعه اقتصاد دانشکه ادامه پروژه 8937دار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال هاي اولویتپروژه

 باشند.به شرح زیر مي

 آفریني و کارآفرینيجهت ارزشبازنگري و اصالح نظام آموزش عالي کشور در  .8

هاي مؤسسات آموزش عالي و گراکردن فعاليتنظام آمایش آموزش عالي و پژوهش به منظور مأموریتسازي طراحي و پياده .1

 پژوهشي کشور

 الملليدانشگاه و واحد پژوهشي برتر کشور به طراز بين 1تبدیل  .9

 هاي اقتصادي کشورت کالن، دستگاهي و بنگاهها در حل مشکالطراحي الگوي تغيير و ارتقاي نقش دانشگاه .4

 ايحرفه صالحيت نظام و مهارتي عالي آموزش .1

 ها به طور مشروح ذیل فصل چهل و یکم، آموزش عالي، آمده است.توضيحات مربوط به این پروژه

 2-3- اولویت مالی دستگاه در برنامه دولت دوازدهم 

 های حوزه علم و فناوریاهداف و سياست

 است: عمده چهار هدف دارايدر حوزه پژوهش  و نوآوري فناوري علم، نظام

 نوآوري، دهندةارائه و نوآوري پذیراي شهرونداني با ايجامعه نوآور؛ ايجامعه ایجاد -8

 ها،نوآوري و هافناوري برپایة شهروندان زندگي کيفيت و رفاه ارتقاء -1

 جهاني، عرصة در ایراني هايبنگاه متمایزکنندة و پذیررقابت هايينوآور و هافناوري برپایة ثروت خلق -9

 .جهاني استناد مورد و نوین دانش خلق -4

 شد. خواهد ، دنبالهاي زیرسياست براساس مذکور چهارگانه اهداف به رسيدن هاي مالي برايولویتا

 دولتي به هايسازمان و صنعتيهاي بنگاه کنار در دانشگاهي و پژوهشي مختلف هايدستگاه و نهادها مشارکت و همکاري افزایش −

 ها، ابرچالش به پاسخ منظور

 امنيتي، مالحظات حفظ با ها،زیرپروژه در خارجي هايکنندهمشارکت جذب −

 گذاري،سرمایه جذب مختلف سازوکارهاي به توجه با بزرگ هايپروژه مالي اولویت تأمين −
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 هاي اصلي کشور.عالي در پاسخ به مسایتل و چالش آموزش مراکز و دانشگاهي هايرساله و هانامهپایان دهيجهت −

 فناوربنيان و بنياندانش نوپاي هايشرکت سهام عرضة −

 تخصصي، هايو صندوق (CVC)شرکتي  جسورانه گذاريسرمایه بر تأکيد ( باVC: Venture Capital) جسورانه گذاريسرمایه −

 (Crowdfunding)سپاري جمع سازوکارهاي توسعة −

 و فناوري پژوهش از حمایت و سپاري جمع جسورانه، گذاريسرمایه هايصندوق گريتنظيم وضعيت ارتقاء −

 تحقيق بزرگ هايپروژه در عضویت طریق از جهاني پيشروي هايشرکت با نوآوري و فناوري توسعة در الملليبين هايهمکاري توسعة −

 .کشور داخل در هاشرکت این توسعة و تحقيق مراکز جذب و توسعه و

 .نوآوري و فناوري علم، حوزة در( PPP) خصوصي -عمومي مشارکت ارتقاء −

 مالي تامين گرتنظيم نهاد و نوآوري بومزیست مالي تأمين نظام راهبر عنوان به «شکوفایي و نوآوري صندوق» هايماموریت بازتعریف −

 فناوري و پژوهش حوزة در خصوصي و دولتي هايصندوق و فناوري توسعه

 .غيرمالي و غيرمستقيم هايحمایت به مالي و مستقيم حمایت از دولت رویکرد تغيير −

 2-5-  ( قانون برنامه ششم توسعه2های خاص ماده )موضوعآثار مالی 

 .برنامه است محوري مسائل فناوري از و علم کاربست و توسعه نوین، فناوري قانون برنامه ششم توسعه موضوعات 1 به استناد بند پ ماده

 در را الذکرذیل هايحوزه در صرفاً مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد مصوبات همچنين و آنها با مرتبط( هايپروژه) طرحهاي است موظف دولت

  .نماید اعمال ساالنه بودجه

 2-5- توسعهششم  برنامه پنجساله  آثار مالی و مواد 

 ماده، 4 داراي بخش این .است مرتبط فناوري و علم و عالي عمومي، آموزش حوزه به مشخص طوربه قانون برنامه ششم توسعه 81 بخش

هاي دیگر قانون یادشده نيز اما در بخش .است مرتبط فناوري و علم و عالي آموزش حوزه به 61 و 64 مواد و است 66 الي 69 مواد شامل

 ور شده است.ظاحکامي مرتبط با حوزه پژوهش و فناوري من

قانون برنامه ششم  66ماده  89موضوع جدول « سهم اعتبارات پژوهش و فناوري بخش دولتي از توليد ناخالص داخلي»در قالب شاخص 

 8931درصد از توليد ناخالص داخلي برسد. این سهم براي سال  1/8سهم اعتبارات بخش یادشده به  8411بيني شده است تا سال توسعه پيش

آید مستلزم تحقق سهم مصوب در ي است تحقق هریك از مواد قانوني مرتبط با بخش که در زیر ميدرصد تعيين شده است. بدیه 11/8معادل 

 باشد. قانون مي

 .است زیر شرح به توسعه ششم برنامه قانون در فصل دو هاي اجرایي ایندستگاه با مرتبط قانوني احکام

 -5 ماده

 کليه ... توليد عوامل کل وريبهره ارتقاي محل از اقتصاد( %1) درصد هشت رشد از درصد واحد( 1/1) دهم هشت و دو حداقل تأمين جهت 

 :باشدمي دولت عهده بر اجراء مسؤوليت .آورند عملبه را زیر اقدامات دولت با هماهنگي با اجرائي دستگاههاي

 صادراتي بازارهاي توسعه و فناوري صاحب کشورهاي از نوآوري و دانش جذب هدف با کشور خارجي سياست در اقتصادي اولویت -پ

 فناوري و فن انتقال و آموزش براي متخصصان و اساتيد جذب کار، نيروي اعزام ایراني، کاالهاي و مهندسي و فني خدمات( کشوري و کاالیي)

 با ایران صادرات عليه ناروا هايتبعيض اعمال از جلوگيري براي جهاني تجارت سازمان به الحاق براي تالش ایراني، نيروهاي براي( تکنولوژي)

 کشور مصالح رعایت

 توليد در دانش و ایده سازيتجاري جهت در نوآورانه و فناورانه پيشرفت و دانش توسعه براي الزم نهادي و مالي حقوقي، حمایت -ج

 ششم برنامه کلي هايسياست( 11) بند چهارچوب در مثبت افزوده ارزش با خدمات و محصول
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 -22 ماده

 صيانت، متخصصان، جذب کشور در کارآفریني و گذاريسرمایه امنيت تضمين هدف با است موظف دارایي و اقتصادي امور وزارت -ب

 اداري سازمان همکاري با کار، و کسب محيط در اجتماعي( ریسك) خطرپذیري کاهش و بنگاهها و اشخاص امنيت در اخالل با مقابله و حفاظت

 و دادگستري اطالعات، خارجه، امور اجتماعي، رفاه و کار تعاون، هايوزارتخانه جمهوري، ریاست فناوري و علمي معاونت کشور، استخدامي و

 .برساند ملي امنيت عالي شوراي تصویب به و تهيه را کار و کسب فضاي امنيت ارتقاي الزامات کشور

 – 58 ماده

 : دهد انجام را زیر اقدامات ...اساسي محصوالت در خودکفایي به نيل و غذایي امنيت تأمين .... براي است موظف دولت 

 استقرار بنيان،دانش هايشرکت تقویت فناوري، انتقال و ترویج نوین نظام و تحقيقاتي امور انجام جهت نياز مورد گذاريسرمایه -ث  

 کشاورزي جهاد مراکز تجهيز و دانش مدیریت

  – 55 ماده

 وريبهره و آشاميدني آب برداريبهره نظام اصالح جهت در 44 اصل کل سياستهاي رعایت با را الزم اقدامات است مکلف دولت -الف

 شيرین طریق از کشور جنوبي مناطق آشاميدني آب %91 حداقل نيز و دهد ارتقاء درصد %91 معادل حداقل را آن مصرف وريبهره و استحصال

 .نماید تامين برنامه قانون اجراي پایان تا دریا آب کردن

 آب %71 معادل حداقل ساخت و طراحي تامين، جهت را الزم تمهيدات برنامه قانون اجراي پایان تا است موظف نيرو وزارت - تبصره

 و هوشمند مدیریت نيز و شده شيرین آب تضميني خرید طریق از را عمان دریاي و فارس خليج حوزه شهرهاي در نياز مورد هايکنشيرین

 مراکز و دانشگاهها دانشگاهي، جهاد طریق از فناوري انتقال مدیریت .دهد انجام داخل به فناوري انتقال طریق از شيرینکن آب خرید تجميع

 .شودمي انجام بنياندانش شرکتهاي و پژوهشي

  – 55 ماده

 توسعه و کشور دریایي و متوسط و کوچك صنایع فعاليت از موثر حمایت و غيرنفتي صادرات تقویت راستاي در است مکلف دولت -خ

 توسعه و تحقيقات از حمایت کوچك، صنایع گذاري سرمایه ضمانت ایران، صادرات ضمانت صندوقهاي از را الزم حمایت معدني فعاليتهاي

 .آورد بعمل برنامه قانون اجراي سالهاي طي در دریایي صنایع از حمایت و معدني فعاليتهاي بيمه الکترونيك، صنایع

 خانه ایجاد و فرش الکترونيك تجارت توسعه همچنين و تبليغات و توليد آموزش، پژوهش، هدفمندسازي و توسعه است مکلف دولت -د

 تجهيز و توسعه و ایجاد از حمایت پذیري،سفارش سازي،روان و توليد کيفيت ارتقاي بخشي،هویت براي موردنظر و هدف بازارهاي در فرش

 جانبي خدمات و صنایع نيز و کشور سراسر شهري و روستایي دستباف فرش تعاوني شرکتهاي و هااتحادیه و غيرمتمرکز و متمرکز کارگاههاي

 .آورد عملبه را خارجي و داخلي هايبازاریابي و صادراتي سهم افزایش و تثبيت وري،بهره بهبود و ارتقاء منظوربه دستباف فرش

 .است دولت در بند این حکم اجراي پيگيري به مکلف تجارت و معدن صنعت، وزارت -تبصره

  – 51 ماده

 شرکتهاي ساالنه توسعهاي طرحهاي اعتبارات از %8 معادل نفت صنعت در نوآوري و فناوري علمي، توان ارتقاء و افزایش منظور به -ث

 به و تجدیدپذیر انرژیهاي و پتروشيمي و گاز نفت، اولویتدار فناوریهاي توسعه جذب، ظرفيت ایجاد جهت برنامه، قانون اجراي طول در را تابعه

 سازمان با موافقتنامه مبادله ضمن انرژي مصرف شدت کاهش و آنها بوميسازي و موجود فناوریهاي ارتقاء و مرتبط صنایع در آنها کارگيري

  .نماید ارائه اسالمي شوراي مجلس فناوري و تحقيقات آموزش، و انرژي کميسيونهاي به ساالنه را بند این عملکرد گزارش و دهد اختصاص

 -35 ماده

 ضمن شهرسازي و راه و کشور هايوزارتخانه جمهور،رئيس فناوري و علمي معاونت همکاري با است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت 

 ايگونه به را نياز مورد تجهيزات خارجي خرید شهري، بين و شهري ریلي نقل و حمل صنعت نياز مورد تجهيزات داخلي سازندگان از حمایت
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 و صادرات امر در آنها تقویت و کشور نيازهاي تأمينن در خدماتي و توليدي توان از استفاده حداکثر قانون رعایت ضمن که نماید سازماندهي

 داخل به فناوري انتقال خارجي، خریدهاي ازاي به بعدي الحاقات و اصالحات با 8/1/8938 مصوب مستقيم هايماليات قانون( 814) ماده اصالح

 نياز مورد تجهيزات ساخت و طراحي دانش( %11) درصد پنج و هشتاد حداقل برنامه قانون اجراي پایان تا که نحوي به گيرد صورت کشور

 مراکز و دانشگاهها دانشگاهي، جهاد نظير ملي فناوري و علمي نهادهاي از استفاده و کمك با شهري بين و شهري ریلي نقل و حمل صنعت

 .گيرد صورت داخلي بنياندانش شرکتهاي و پژوهشي

  -55 ماده

 الملليبين فعال تعامالت و همکاري گسترش اشتغال، و تحصيل متقابل رابطه تنظيم وري،بهره افزایش بنيان،دانش اقتصاد تحقق منظوربه 

 :کشور فناوري  و علمي مدیریت در مردم نقش افزایش و

 به موادي الحاق قانون( 11) ماده موضوع دستگاههاي و کشوري خدمات مدیریت قانون( 1) ماده موضوع اجرائي دستگاههاي کليه -ب

 ساالنه بودجه قوانين در دستگاه ذیل که پژوهشي اعتبارات بر عالوه مکلفند 81/1/8914 مصوب( 8) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون

 هايهزینه از دولتي شرکتهاي مورد در و( 6) و( 8) فصول استثنايبه ايهزینه یافتهصيصتخ اعتبارات از( %8) درصدیك است، شده منظور

 .کنند هزینه فناوري توسعه و پژوهشي امور براي را غيرعملياتي

 عالي شوراي تصویببه که ربطذي دستگاه تحقيقاتي هاياولویت و کشور علمي جامع نقشه چهارچوب رعایت ضمن مذکور هايدستگاه -8 تبصره

 ایران آمار مرکز و فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي به باریك ماهشش هر را بند این کردهزینه نحوه مکلفند رسدمي فناوري و تحقيقات علوم،

 شوراي مجلس به مردادماه پایان تا حداکثر ساالنه طوربه را بند این عملکرد گزارش است موظف فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي .دهند گزارش

 .نماید منتشر را توسعه و تحقيق کردهزینه به مربوط اطالعات ساالنه است مکلف ایران آمار مرکز همچنين .کند ارائه اسالمي

 موظفند بازنشستگي و بيمه هايصندوق استثنايبه تابعه و وابسته شرکتهاي و غيردولتي عمومي نهادهاي و دولتي شرکتهاي کليه -پ

 درصدسه حداقل معادل ششم برنامه کلي هايسياست اجراي در نوآوري، و پژوهش سازيتجاري و محورمسأله هايپژوهش از حمایت منظوربه

 علوم، عالي شوراي نظر زیر ساالنه، بودجه در فناوري توسعه و تحقيقاتي امور در مصرف براي را خود قبل سال تقسيم قابل سود از( 9%)

 .نمایند منظور فناوري و تحقيقات

 .رسدمي وزیران هيأت تصویب به و شودمي تهيه ربطذي اجرائي دستگاههاي همکاري با و سازمان پيشنهاد به بند این اجرائي نامهآیين -تبصره

 ایجاد و اطالعات انتشار و تکراري هايپژوهش اجراي از اجتناب نوآوري، ملي نظام وريبهره افزایش منظوربه موظفند اجرائي دستگاههاي -ت

 فهرست توسعه، و پژوهش از حاصل دستاوردهاي سازيتجاري و کارگيريبه و شناسایي هدف با و تحقيقاتي( هايپروژه) طرحهاي انجام در شفافيت

 ظرف موظفند فناوري و تحقيقات علوم، وزارت و سازمان .کنند ثبت «سمات» سامانه در را خود هايرساله و هانامهپایان و فناوري و پژوهشي طرحهاي

 .برسانند وزیران هيأت تصویب به و کنند تهيه را نياز مورد اجرائي کار و ساز قانون، این شدن االجراءالزم تاریخ از سالیك مدت

 افشاي و انتشار مجازات قانون موضوع بندي،طبقه داراي و دفاعي امنيتي، موضوعات با هاداده و اطالعات خصوص در عمل نحوه -تبصره

 دفاع هايوزارتخانه و سازمان که اينامهآیين در -8914 مصوب -آن اجرائي نامهآیين و -13/88/8919 مصوب -دولتي سري و محرمانه اسناد

 وزیران هيأت تصویب به و کنندمي تهيه مسلح نيروهاي ستادکل تأیيد از پس فناوري و تحقيقات علوم، و اطالعات مسلح، نيروهاي پشتيباني و

 .شودمي معين رسد،مي

 علمي، نخبگان از حمایت و ایران مشاهير و مفاخر تکریم و شناساندن منظوربه موظفند قانون این موضوع اجرائي دستگاههاي تمامي -ث

 سال،یك مدت طي کشور، توسعه براي آنان ظرفيت و توان از گيريبهره و مذکور هايحوزه پيشکسوتان تکریم و کشور هنري و فرهنگي

 قانون اجراي دوم سال از و کرده تهيه نخبگان ملي بنياد هماهنگي با نخبگان، امور در کشور راهبردي سند با منطبق را خود عملياتي هايبرنامه

 مجلس فناوري و تحقيقات آموزش، کميسيون به را بند این عملکرد ساالنه گزارش است مکلف نخبگان ملي بنياد .درآورند اجراء مرحله به برنامه

 .نماید ارائه اسالمي شوراي
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 کلي هايسياست بنياندانش خدمات و محصوالت صادرات و توليد افزایش و بنياندانش اقتصاد در پيشتازي منظوربه است مجاز دولت -ج

 از مالي حمایت به نسبت سنواتي بودجه قانون مطابق بنياندانش شرکتهاي از حمایت و فناوري انتشار و توسعه براي مقاومتي، اقتصاد

 مشکالت حل به ناظر موارد در علميه هايحوزه و فناوري و پژوهشي عالي، آموزش مؤسسات و دانشگاهها با مشترك تقاضامحور هايپژوهش

 .نماید اقدام باشد، کرده تعهد و تأمين برداربهره یا و کارفرما راآن هايهزینه از( %18) درصد یك و پنجاه حداقل اینکه به مشروط کشور،

 را الزم تمهيدات ایراني شرکتهاي در فناوري سطح ارتقاي و بنياندانش وريبهره گسترش براي قانون این موضوع اجرائي دستگاههاي -چ

 طرح است مکلف سازمان .آورند فراهم الملليبين توليد زنجيره در کشور اقتصادي فعاالن و فناور و بنياندانش شرکتهاي مشارکت تسهيل جهت

 اول سال پایان تا حداکثر موضوعه قوانين و سنواتي بودجه قانون مطابق را «الملليبين توليد زنجيره در اقتصادي فعاالن مشارکت ارتقاي»

 .نماید عملياتي وزیران، هيأت تصویب از پس و تدوین برنامه قانون اجراي

 از برداريبهره و کشور علمي جامع نقشه سند در دانشگاهي جهاد مأموریت راستاي در سنواتي بودجه قانون مطابق است مکلف سازمان -ح

 هماهنگي با دانشگاهها التحصيالنفارغ اشتغال تسهيل و آموزشي و فناوري و علمي فرهنگي، توسعه تحقق جهت در مذکور نهاد هايتوانمندي

 .دهد انجام را الزم هايریزيبرنامه ربطذي مراجع سایر

 چهارچوب در که را تجهيزاتي و فني دانش فکري، مالکيت فناوري، کاربست و انتشار توسعه، راستاي در مجازند اجرائي دستگاههاي -خ

 .نمایند واگذار شده یاد مؤسسات و دانشگاهها به است، شده حاصل و ایجاد دولتي فناوري و پژوهشي مؤسسات و دانشگاهها با قرارداد

 -53 ماده

 از حمایت قانون و خارجي گذاريسرمایه از حمایت و تشویق قانون رعایت با اقتصاد زایيدرون افزایش منظوربه است مکلف دولت -الف

 شرکتهاي تأسيس از بعدي الحاقات و اصالحات و 1/1/8913 مصوب اختراعات و هانوآوري سازيتجاري و بنياندانش مؤسسات و شرکتها

 و تجهيزات نصب ساخت، مهندسي، طراحي، براي دانش داراي و صالحيت صاحب خارجي شرکتهاي مشارکت با کشور داخل در بنياندانش

 قالب در زمينه این در الزم تسهيالت اعطاي و نيروگاهي تبدیل و گاز و نفت دستيپایين و باالدستي شامل انرژي هايحوزه در فناوري انتقال

 .نماید حمایت سنواتي بودجه قوانين

 سهم( %18) ویكپنجاه حداقل با بنياندانش شرکتي باید نمایندمي منعقد قرارداد ایراني طرف با فناوري انتقال عنوان تحت که شرکتهایي -تبصره

 .گردد بومي زمان، تغييرات گذر در فناوري رشد طریق از تا برسانند ثبت به منظور این براي کشور داخل در ایراني گذارانسرمایه و متخصصان

 مالي تأمين از خيریه و وقف سهم تا نماید ریزيبرنامه ايگونهبه موجود، موانع رفع و واقفين و خيرین تشویق با است موظف دولت -ث

 .یابد افزایش فناوري و پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها

 مربوط هايحمایت و مزایا مشمول برسانند، انجام به فناورانه هاينوآوري و فناوري پژوهش، آموزش، توسعه و حمایت براي را طرحهایي که خيریني

 معادل باید و باشدمي سازمدرسه خيرین از حمایتي هايسياست اجراي و تنظيم به مکلف دولت: 69 ماده «ت» بند) .شد خواهند سازمدرسه خيرین به

 (.نماید منظور سنواتي بودجه در خيرین تمامنيمه( هايپروژه) طرحهاي تکميل جهت را آنان یافتهتحقق کمکهاي

 پژوهشي، آموزشي، کمك و آموزشي فضاهاي تجهيز و تکميل و توسعه احداث، براي غيردولتي حقوقي و حقيقي اشخاص که ايدوره در

 مورد مالياتي قبول قابل هايهزینه عنوان به هاهزینه این نمایند هزینه پژوهشي و عالي آموزش مراکز و دانشگاهها در رفاهي خدمات و ورزشي

 .گيرد قرار محاسبه

 سطح در دانشجو تربيت و فناوري و علم نشر و توسعه توليد، در کشور عالي آموزش نظام موثر حضور منظور به است موظف دولت -66 ماده

  .نمایند اجرائي را( 89) و( 81) و( 88) شماره جداول برنامه طول در فناوري، و پژوهش و عالي آموزش کيفيت ارتقاي و توازن برقراري و الملليبين
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 فناوری و پژوهش پشتيبان نظامات و هازیرساخت تقویت و نوآوری ملی نظام ایجاد فناوری، و پژوهش تقویت و حمایت -85 جدول

 واحد عنوان
 های برنامه ششمسال

8595 8595 8591 8599 8566 

 81 81 89 84 81 رتبه رتبه توليد کمي مقاالت در دنيا

 41 48 48 41 41 رتبه شاخص هرش در جهان

 1/8 91/8 19/8 81/8 8/8 درصد سهم اعتبارات پژوهش و فناوري بخش دولتي از توليد ناخالص داخلي 

 11 47 49 93 94 تعداد اختراع الملليتعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در سال در مراجع بين

 11 41 41 41 93 درصد متوسط به باال از کل محصوالت صنعتيدرصد محصوالت با فناوري 

 1 1/4 4/9 1/1 1/8 درصد سهم محصوالت با فناوري متوسط به باال از توليد ناخالص داخلي

 9 9 4 1 6 رتبه رتبه صادرات محصوالت با فناوري باال از کل صادرات در منطقه

 31/1 11/1 73/1 71/1 64/1 نفر/ مقاله به تعداد اعضاي هيات علمي تمام وقت  scopus سرانه ساالنه مقاالت

 91 99 91 17 11 درصد درصد تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجي از کل

 1611 1181 1131 1131 8381 نفر تعداد پژوهشگران به یك ميليون نفر جمعيت

 به ميزان دو برابر وضع فعلي در پایان برنامه (ISC) اسالمتعداد مقاالت نمایه شده در پایگاه استنادي جهان 

 71 61 61 11 11 نشریه المللي علم و داراي ضریب تأثيرتعداد نشریات ایراني نمایه شده در پایگاه بين

 – 15 ماده

 و شهيد بنياد اسالمي، آزاد دانشگاه پرورش، و آموزش و پزشکي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات و علوم هايوزارتخانه -خ

 ترویج با مرتبط درسي واحدهاي بعدي، هاينسل به مقدس دفاع هايارزش ترویج و تعميق منظور به مسلح نيروهاي کل ستاد و ایثارگران امور

 علمي( هايپروژه) هايطرح و هانامهپایان پژوهشي، موضوعات از تعدادي و نموده ایجاد را دانشگاهي مختلف مقاطع در شهادت و ایثار فرهنگ

 .دهند اختصاص شهادت و ایثار فرهنگ موضوع به را خود تحقيقاتي و

 

 5-  ایتوسعههای پژوهش»فصل و  «ایهای پایهپژوهش» فصلتصویر کالن» 

 5-8- ذیربط و ای دستگاه در فصولها و متغيرهای بودجهترین شاخصبررسی و تحليل عملکرد مهم

 8591های مربوط به سال بينیپيش

ميليارد ریال از محل  881.781درصد آن معادل  38که ميليارد ریال است  891.491معادل  8937اعتبارات تحقيقاتي کل کشور در سال 

ميليارد ریال( است. نسبت اعتبارات تحقيقاتي به 88.711ها )هاي دولتي و بانكدرصد آن نيز از محل بودجه شرکت 3بودجه عمومي دولت و 

 درصد است.  71/1داخلي معادل  8937در سال توليد ناخالص 
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 منبع: محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور

ارزش جاري و اسمي  به، توليد ناخالص داخلي 8931بيني شده در سال هاي تورم و کاهش رشد اقتصادي پيشکه به دليل نرخنظر به این 

، اما متناسب با آن بودجه تحقيق و فناوري (8931ریال در سال  ميليارد 11.161.341)برآورد توليد ناخالص داخلي به ميزان  شترشد خواهد دا

 به ميزان قابل توجهي کاهش یابد.  8931سال راي شود که این نسبت ببيني ميیابد، پيشافزایش نمي

 5-2- ذیربط و ای دستگاه در فصولها و متغيرهای بودجهترین شاخصملکرد مهمبررسی و تحليل ع

 8591های مربوط به سال بينیپيش

 کسب را 19 رتبه داخلي ناخالص توليد به توسعه و تحقيق کردهزینه سهم شاخص در ایران نوآوري، جهاني شاخص 1181 گزارش اساس بر

 مصر ،(48 رتبه با) عربستان ،(91 رتبه با) ترکيه ،(درصد 9/4 با جهان در اول رتبه با) قدس اشغالگر رژیم از بعد منطقه کشورهاي ميان در و کرده

  .است گرفته قرار گرجستان و کویت اردن، همچون کشورهایي همتراز و( 11 هايرتبه با) هند ،(41 رتبه با)

باشد، ها و نهادهاي مستول ميروز از طرف سازمانآمارهاي صحيح و بههرچند رتبه پایين ایران در این شاخص تا حدي به دليل عدم ارائه 

داخلي و نيز مقدار و رتبه شاخص کل نوآوري ایران، به  ناخالص توليد به توسعه و تحقيق کردهزینه سهم شاخص اما براي بهبود رتبه ایران در

دهي به تأمين اعتبار بخش توسعه و یادشده، ضروري است اولویتویژه با عنایت به اهتمام کشورهاي رقيب در منطقه در تأمين مالي بخش 

ضرورت دستيابي به مجموعه  نکته دیگري که ضرورت توجه به آن را باید یادآور شد، گذاران قرار گيرد.فناوري در صدر توجه مستوالن و سياست

هاي قبل شاخص و سال 1181آن است. در گزارش سال  هاي علمي، پژوهشي، فناوري و نوآوريهدفمند و مورد تفاهم از شاخصیکپارچه، 

هاي که طي سالدرصد ذکر شده است در حالي 1.9جهاني نوآوري، در مقابل شاخص سهم هزینه تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي امتياز 

دهند که اوال رجوع شود ارقام نشان مياخير تالش زیادي براي افزایش این سهم صورت گرفته است. هنگامي که به گزارش و منابع و مآخذ 

گيرد. ثانياً این شاخص به دليل عدم وجود یا عدم ارسال هزینه تحقيق و توسعه در بخش عمومي و موسسات غيرانتفاعي دولتي را در برنمي

 العات درج شده براي سالتکرار شده در حالي که اط 1181و  1187 هايدر سال 1186اطالعات بهنگام از کشورمان، امتياز مربوط به سال 

و  1181درصد و براي سالهاي  1.7معادل  1181و  1184هاي نيز خود جاي سوال دارد. الزم به ذکر است که اطالعات مربوط به سال 1186

 درصد ثبت شده است.  1.1معادل  1189

درصد  1.71معادل  8937د ناخالص داخلي در سال برآورد سازمان برنامه و بودجه کشور از سهم هزینه تحقيق و توسعه بخش دولتي از تولي

هاي غير هاي تحقيقاتي از برنامههاي متفرقه، فعاليتهاي اجرایي، ردیفاست. این سهم، نسبت از مجموع اعتبارات مصوب تحقيقاتي دستگاه

( و اعتبارات تحقيقاتي 1ت مالي دولت )قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررا 16تحقيقاتي، اعتبارات تحقيقاتي موضوع ماده 
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هاي گذشته هيچگاه محاسبه شده است. نتيجه اینکه طي سال 8936ها و مؤسسات انتفاعي، به برآورد توليد ناخالص داخلي سال ها، بانكشرکت

و توسعه دولتي نسبت به درصدي سهم هزینه تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي، همچنين سهم دو درصدي هزینه تحقيق  4به هدف  

 ایم.هاي ابالغي علم و فناوري، نرسيدهتوليد ناخالص داخلي، هدفگذاري شده در سياست

 شاخص جهانی نوآوری

 وضعيت خصوص در کشورها مقایسه و گيرياندازه براي الملليبين هايگزارش معتبرترین از یکي عنوان به نوآوري جهاني شاخص گزارش

 از بهبود پله هشت و چهل با ایران کشور رتبه که است آن از حاکي( GII) نوآوري جهاني شاخص 1181 سال گزارش. است شده شناخته نوآوري

 براي تواندمي آن هايزیررکن و هارکن در ترکيبي شاخص این رصد و توجه. است رسيده 1181 سال در 61 به( 8931) 1189 سال در 889 رتبه

 راهنماي نوآوري، ملي نظام مشکالت تریناصلي شناخت و سياستي موثر مداخالت طراحي در فناوري و علم حوزه سياستگذاران و ریزانبرنامه

 بين در( GII) نوآوري جهاني شاخص در ایران رتبه و وضعيت روندي بهبود که دارند آن از حکایت شده آشکار مشاهدات. آورد فراهم را مناسبي

 دو این مقایسه البته. داد نسبت نوآوري خروجي شاخص به هم و نوآوري ورودي شاخص به هم توانمي را ميالدي 1184 سال از کشورها

 حاصل که نوآوري کارایي شاخص که طوري به است بوده بيشتر بسيار نوآوري خروجي شاخص ارتقاي و بهبود سرعت که دهدمي نشان شاخص

 کسب را 88 رتبه شاخص، این در است توانسته 1181 سال در کشور 816 بين در ایران و یافته بهبود شدت به است ورودي به خروجي نسبت

 . بوده است 86معادل  1187در حاليکه این نسبت در سال  نماید

 نقاط کردن برطرف و هاموفقيت تداوم و قوت نقاط تقویت راهنماي تواندنيز مي آنها دهنده تشکيل هايزیررکن و هارکن کارشناسانه بررسي

 هايشاخص از غلط هايبرداشت اصالح بر مبتني ها،زیررکن و هارکن ایرادات تبيين منظور به شده سازماندهي و جمعي کار و سو یك از ضعف

 .باشد دیگر سوي از کشور داخلي رسمي و معتبر هايشاخص و هاداده عرضه و روزرساني به و توليد و الملليبين سطح در ایران موجود

و به سرعت در حال بهبود است، اما نگاهي به گزارش یاد  61کشور معادل  816ایران در شاخص جهاني نوآوري در بين اگرچه رتبه کلي 

هاي دانشي و فناورانه، هاي هفتگانه فوق نشان از آن دارد که در بعضي از آنها مثل سرمایه انساني یا خروجيشده و وضعيت رتبه ایران در رکن

ها و کميّات تعریف شده، مناسب است و در برخي از آنها مانند  چهارچوب نهادي، پيچيدگي بازار و ظر زیر شاخصوضعيت ایران حداقل از من

 (.8به باال کسب شده است )جدول  811کشور رتبه  816که در ميان  وکار نامناسب است به نحويپيچيدگي کسب

 2685الی  2688نوآوری طی سالهای های هفتگانه شاخص جهانی . رتبه  ج.ا.ایران در رکن8جدول 

 های هفتگانه رکن

 شاخص نوآوری

سال 

2688 

سال 

2682 

سال 

2685 

سال 

2685 

سال 

2683 

سال 

2685 

سال 

2685 

سال 

2681 

 881 816 881 816 898 891 811 884 چهارچوب نهادي

 41 41 41 46 46 16 14 11 سرمایه انساني و تحقيقات

 17 33 38 61 18 73 11 31 زیرساخت

 816 881 811 893 893 899 899 887 پيچيدگي بازار

 811 881 888 891 896 811 43 884 پيچيدگي کسب و کار

 48 47 61 31 889 36 79 41 هاي دانشي و فناورانهخروجي

 13 61 71 886 811 817 898 811 هاي خالقانهخروجي

 61 71 71 816 811 889 814 31 رتبه شاخص نوآوري

 The Global Innovation Index Report 1188- 1181منابع: 

نشان داده شده است. یك نگاه اجمالي و اوليه  8در جدول  1181الي  1188هاي هاي هفتگانه گزارش طي سالرتبه ایران در هریك از رکن

به جدول یادشده گویاي آن است که حوزه علم و فناوري توانسته است در حد قابل قبول و با توجه به شرایط خود امکانات الزم براي سمت 

تر و تکميلي یك ضرورت است(. همچنين محصوالت و هاي گستردهء دهد )اگرچه که هنوز در این ارتباط، اقدامات و فعاليتعرضه را ارتقا
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ها نيز در دسترس هستند اما عوامل نهادي و محيطي مثل شرایط غيررقابتي و انحصاري و یا شرایط نامناسب حاکم خروجي ناشي از این فعاليت

هاي اقتصادي کماکان چالش و مسأله اصلي این نظام وجود خال در چگونگي ارتباط حوزه علم و فناوري با بخشبر کسب و کار و باالخره 

هاي ابالغي برنامه ششم نيز آمده است به ضرورت اصالح نظام ملي طور که در مجموعه سياستهستند. شاید بتوان از این کمبود اساسي همان

 نوآوري بيش از پيش پي برد.

 

 و تحليل روندهای شاخص و اجزای آنبررسی  

 1184بوده است و تا سال  31دهد که رتبه ایران در سال ابتدایي دوره نشان مي 1181تا  1188گزارش شاخص جهاني نوآوري در دوره 

(. اما از آن سال به بعد کشور ایران به طور پي در پي توانسته 8934سقوط کرده است )دانشگاه علم و صنعت،  811روندي رو به افول داشته و به 

اي پله 11بهبود یافته و ارتقایي  61به  1181اش در سال شد به طوري که رتبهاست جایگاه خود را در ميان کشورهاي مورد بررسي بهبود بخ

هاي علمي و فناوري دولت طي . این بهبود رتبه، اثربخشي سياست(INSEAD, WIPO, 1181) را تجربه نموده است 1184نسبت به سال 

 دهد.به وضوح نشان مي را هاي اخيرسال

 شاخص کارایی

پله ارتقاي رتبه کشور را در  3فقط توانسته است  1181تا سال  1184ند که بهبود شاخص ورودي نوآوري از سال مشاهدات بيانگر آن هست

پله ارتقا را  73بهبود یافته است که  1181در سال  46به  1184در سال  811ها رتبه شاخص خروجي نوآوري از بر داشته باشد، اما در همين سال

وري در پژوهش و به عبارتي بلوغ و تکامل آن دارد که دهد. این امر حکایت از مدیریت و استفاده بهينه از منابع و بهبود چشمگير بهرهنشان مي

 تواند به نوبه خود نشانگر بازگشت عقالنيت به مدیریت علم و فناوري کشور باشد.مي
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رسانيده  88به  1184در سال  811از  سبت خروجي به ورودي به شدت بهبود یافته و رتبه ایران را به این ترتيب شاخص کارایي یعني ن

این مشاهدات بيانگر آن هستند که نظام ملي نوآوري ایران پله بهبود یافته است.  1رتبه ایران در این شاخص نسبت به سال گذشته  است.

هاي مورد نياز براي توليد نوآوري از یك سو و که خود شامل متغيرهاي ورودي و نهاده ها،هاي عدیده در وروديتوانسته است با وجود ضعف

 خروجي به طور نسبي قابل قبولي از خود به جاي گذارد. شود،شرایط محيطي از سوي دیگر مي

 

 دهد.هاي سازنده شاخص جهاني نوآوري نکات قابل توجهي را نشان مينگاهي به روند رتبه ایران در رکن
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 چهارچوب نهادی

از سال شود، کار ساخته ميوگري و محيط کسبهاي محيط سياسي، محيط تنظيمرکن چهارچوب نهادي که خود از زیررکنرتبه ایران در 

 881جایگاه پله سقوط در  4با  1181ا در سال رسيده است ام 1187در سال  816روند رو به بهبودي داشته است و به رتبه  1187الي  1189

توان به بهبود این شاخص همت گماشت. این تالش تر ميهاي شفافالمللي و ارائه اطالعات و دادهتعامل با نهادهاي بين البته با ایستاده است.

بينانه و از واقعهاي کارشناسي بيروني و غيرالمللي مبتني بر پایههاي اطالعاتي و اصالح قضاوت بيناز یك طرف باید مبتني بر پر کردن خالء

  هاي دولتي همراه باشد.هاي داخلي مثل باال بردن اثربخشي فعاليتطرف دیگر با کوشش براي بهبود شاخص

، قضاوت GIIاي از غلبه سياسي و غيرعلمي به عنوان نمونه مداخله و غلبه نگرش و دیدگاه سياسي آن است. GIIیکي از معایب گزارش 

و  ثبت شده 6/81امتياز  GII 1181ایران در گزارش  گريکيفيت تنظيمشاخص براي کشور است. گري کيفيت تنظيمناصحيح در مورد شاخص 

ایران با  کهبه همين ترتيب شاخص ثبات و امنيت سياسي که با وجود ایناست،  کسب کرده 814به این ترتيب ایران رتبه سه رقمي معادل 

کشور را  816بين  31، رتبه هاي بزرگ و مشابه در منطقه به دور بوده استتمادي است که از تنشهاي مترین کشور منطقه بوده و سالثبات

 کسب کرده است.

 
 

 سرمایه انسانی و تحقيقات

 4و  9، 1هاي آموزش، آموزش عالي و تحقيق و توسعه تشکيل یافته است که به ترتيب از رکن سرمایه انساني و تحقيقات، خود از زیررکن

 شوند.تشکيل ميشاخص 
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دهنده جایگاه به طور نسبي مناسب کشور در این رکن، در ميان کشورها و هم بهبود نشان 1181تا  1188هاي نگاه به روند این رکن در سال

ها و در نهایت رکن حاکي از آن هاي سازنده این زیررکنسال پایاني دوره است. آنچه که شاخص دو در 41در ابتداي دوره به  11رتبه ایران از 

تر نسبت به بهبود هرچه بيشتر جایگاه ایران اقدام نمود. از جمله این موارد توان با سياستگذاري مناسبها ميهستند این است که در بعضي زمينه

تواند شاخص نسبت مخارج دولتي براي آموزش به توليد ناخالص داخلي ها توسط دولت است که هم ميتوجه بيشتر به تامين مالي انواع آموزش

آموز ابتدایي و متوسطه را افزایش دهد کشور در ميان کشورها را ارتقا دهد، هم سهم هزینه سرانه به ازاي هر دانش 37را بهبود بخشيده و رتبه 

بوده  18و  818الزم به ذکر است رتبه ایران در این دو شاخص در سال گذشته به ترتيب قم زده است. را ر 74که در حال حاضر براي ایران رتبه 

 نمایان شده است. زیررکنگذاري در بخش آموزش و پرورش در بهبود رتبه ایران در این و افزایش سرمایه

 زیرساخت

 از سه زیررکن فناوري اطالعات و ارتباطات، زیرساخت است. این رکن GIIهاي ورودي در گزارش رکن سوم از مجموعه رکن

بوده  31و  37،93به ترتيب  1181محيطي تشکيل یافته است. رتبه ایران در این سه زیررکن در سال هاي عمومي و پایداري زیستزیرساخت

انجام شده در افزایش دسترسي آحاد هاي ، تالش(811و  13و  31هاي سال قبل )به ترتيب به ميزان ها در مقایس با رتبهرتبهاست. این 

را ها و خدمات مرتبط با آنها ضرورت تداوم توسعه و گسترش کمي و کيفي دسترسي دهد ورا نشان مي مردم به فناوري اطالعات و ارتباطات
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هاي مستولين و دست اندرکاران حوزهنشان دهنده اهتمام نيز طي دو سال گذشته  31به  811از محيطي رتبه پایداري زیستبهبود همچنين 

زیست و حفظ و نگهداري ميراث و مختلف، اعم از بخش عمومي و خصوصي به ضرورت توجه به سازوکارهاي کاهش تخریب محيط

 . ها را گوشزد مي کنداست و استمرار و تداوم این فعاليتهاي طبيعي در چرخه توليد و مصرف سرمایه

 کسب و کار و پيچيدگی بازارپيچيدگی 

دو رکن اساسي و تعيين کننده در شاخص جهاني نوآوري عبارتند از پيچيدگي کسب و کار و پيچيدگي بازار. این دو رکن هر دو به شرایط 

ها دور گيري آنميمو خارج از کنترل دست اندرکاران علم، پژوهش و فناوري قرار دارند. اما به همان نسبت که از حيطه تص شتهمحيطي اشاره دا

هاي کارکنان توان به زیررکناي موثر و اثرگذارند. براي نمونه ميهستند، در غایت و نهایت اثرات و نتایج چرخه ایده تا ثروت در هر جامعه

باید به آن درجه از  دانشي، پيوندهاي نوآوري و جذب دانش که سازنده رکن پيچيدگي بازار هستند اشاره کرد. در زیررکن اول، ساختار اقتصادي

ميزان بهينه را  پذیري از سهم قابل توجه کارکنان دانشي بهره بگيرند،ها براي بقاي خود و افزایش قدرت رقابتپيشرفت رسيده باشد که بنگاه

 .اشندبراي مهارت آموزي کارکنان خود و تحقيق و توسعه هزینه کنند و زنان سهم باالتري در مشاغل پيچيده آنها را داشته ب
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ها و براي رکن پيچيدگي کسب و کار که احتماال ناشي از داده 1181نگاهي به وضعيت رتبه ایران در هر دو رکن یاد شده )به استثناي سال 

نشان از رتبه سه رقمي دارد. این امر به ضرورت توجه به عوامل مکمل و  هاي اخير،، عليرغم بهبود بطيء در سالهاي اشتباه بوده است(شاخص

 ها و موسسات پژوهشي به نوآوري و خلق ثروت تاکيد دارد.تاثيرگذار براي تبدیل محصول دانشگاه

 های نوآوریخروجی

خروجي دانشي و فناورانه به خلق یا توليد هاي نوآوري اشاره دارد. به خروجي GIIطور که قبال بيان شد، دو رکن از هفت رکن گزارش همان

سازند. نگاهي به وضعيت رتبه ایران در این رکن مهم حاکي از پيشرفت هاي آن را ميدانش، تاثير دانش و انتشار دانش اشاره دارد که زیررکن

، با وجود تمام مشکالت از هاي اخيردر سالدهد با ثمربخشي اقدامات انجام شده زیر نشان مي قابل توجه است. همانطور که اطالعات شکل

هاي موجود در این دهنده وجود ظرفيتجمله مشکالت اعتباري، به سرعت جایگاه از دست رفته قبلي در این رکن، حاصل شده است که نشان

 هاي موجود است.زمينه و تأثير مدیریت کالن بر بهبود عملکرد ظرفيت
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در آن دارد.  مناسبي وضع 1181در سال  84ایران با کسب رتبه  توليد دانش است کهشاخص زیررکن اولين شده ثبت ملي هايپتنت تعداد

دنياست که رتبه ایران را در  صنعتي کشورهاي و ایران در اختراع ثبت ضوابط در شاخص بعدي این زیررکن نشان از تفاوت 76اما کسب رتبه 

بسيار خوب بوده است. شاید  1181در سال  99با کسب رتبه  ایران جایگاه فني و علمي مقاالت دهد. درالمللي بدتر نشان مياین عرصه بين

بتوان علت اساسي آن را، فارغ از کيفيت انتشارات علمي، وابستگي ارتقاي اعضاي هيات علمي به چاپ مقاالت علمي و فني از یك سو و 

ان اثرات اجتماعي هاي مختلف آموزشي از سوي دیگر، قلمداد نمود. البته هنوز در مورد ميزافزایش ميزان دانشجویان تحصيالت تکميلي در گروه

 همچنان وضعيت نامناسبي دارد. 819و اقتصادي این شاخص جاي پرسش و بررسي وجود دارد. در رکن انتشار دانش ایران با رتبه 

 

ه شدت بهبود روندي سعودي داشته و ب 1181تا  1181خالقانه از سال  هايها بيانگر آن هستند که وضعيت ایران در رکن خروجيگزارش

. این رکن شامل سه رکن رسيده است 13به  1181و در سال  دهدپله پيشرفت را نشان مي 71ها ست و رتبه ایران طي این سالیافته ا

ها باید به یك هاي تعریف شده در این زیررکنباشد. البته هنوز هم در شاخصهاي ناآشکار، کاالها و خدمات خالقانه و خالقيت برخط ميدارایي

از آنجا « سال 13تا  81نسبت ویدیوهاي بارگذاري شده بر روي یوتيوب به جمعيت »نمود که در برخي از آنها مثل شاخص نکته اساسي توجه 

به صورت دائم در ایران فيلتر است و کاربران ایران اجازه مشاهده و به  1113اي و از سال به صورت دوره 1111که وبگاه یوتيوب از سال 

از سایر کشورهایي که از « هاي خالقانهخروجي»سایت را ندارند، کشور ایران به سادگي در کسب امتياز در مؤلفه گذاري ویدیو در این اشتراك

 ماند.کنند عقب مياین وبگاه استفاده مي

 5-2- وضعيت ایران در مقایسه با برخی کشورهای منطقه 

اي بهتر از کشور در منطقه رتبه 6کشور دیگر در منطقه از منظر رتبه در شاخص جهاني نوآوري نشان ميدهد که  81مقایسه رتبه ایران با 

کشور امارات با رتبه در این ميان اي کشورهاي امارات، ترکيه و قطر با ایران قابل توجه است. ایران دارند. سواي رژیم اشغالگر قدس، فاصله رتبه

هاي آتي اي زیاد با ایران ندارند و در سالعمان فاصله رتبهکویت، عربستان، ارمنستان و کشور  4است. همچنين بهترین وضعيت را دار 91

 رقباي مهمي براي ایران باشند. توانند مي
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ایران، گر قدس، اند عبارتند از: رژیم اشغالکشورهایي که در مقایسه با سال قبل، جایگاه بهتري در شاخص جهاني نوآوري کسب کرده

پله بهبود یافته است.  81عمان، قزاقستان، اردن، قرقيزستان، مصر و پاکستان. جایگاه کشورهاي ایران و قرقيزستان نسبت به سال قبل 

پله بهبود یافته است که  1و  6اند. رتبه رژیم اشغالگر قدس و عمان نيز به ترتيب ارتقاء یافته امتياز 4 به ميزان قزاقستان، اردن و پاکستان هریك

  هاي آتي دارد.در سالهاي مناسب این کشورها براي بهبود وضعيت خود در این شاخصنشان از پتانسيل

 

 سهم ایران از مقاالت برتر 

شود که بيشترین ميزان استفاده را دارد. سهم شود شامل یك درصد از علمي ميميها مشخصمقاالت برتر دنيا که از طریق شمارش تعداد استناد

 افزایش یافته است.  %3/1به  1187توليد مقاالت برتر کشور در سال 

توان نتيجه گرفت کيفيت توليد علم در ایران رشدي درصد است. لذا مي 3/8معادل  1187از طرف دیگر سهم ایران از کل توليد علم دنيا در سال 

سریع تر از کميت توليد علم داشته است و این شاخص کيفي بسيار مهمي است و نوید خوبي براي ارتقاي کيفي و بهبود نقش علمي ایران در 
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هاي علمي کشور در جهت آميز دستگاهگذاري موفقيتالمللي به همراه دارد. افزایش سهم توليد علم برتر ایران نشان از سياست و هدفنسطح بي

 تالش و توجه به کميت توليدات علمي همزمان با تأکيد بر کميت آن است.

 

ایران در جایگاه شود اند. همانطور که مشاهده ميدر نمودار زیر نشان داده شده 1187در سال  توليد علمکشور برتر دنيا با بيشترین ميزان 11
 .کنندبرابر ایران مقاله برتر توليد مي 1برابر و کشور ژاپن  1کشور چين پانزدهم در جهان و همتراز کشورهایي چون هلند و روسيه ایستاده است.  

 
 

درصد بوده و کشور  3/1کشور برتر توليدکننده علم دنيا برابر با  11نسبت به سال قبل، در ميان  1187رشد توليد علم کشور ایران در سال 

هاي دوم و سوم درصد در رتبه 9/4درصدو  7/6ایران از این لحاظ در رتبه اول جهان قرار دارد. بعد از ایران کشورهاي روسيه و چين به ترتيب با 

کمتر از سال  1187اي مورد بررسي داراي رشد منفي هستند به این معني که مدارك ثبت شده آنها در سال اند.اکثر  کشورهجهان قرار گرفته

 قبل بوده است.
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هاي ارتقاي هاي اقتصادي و سياستها و بنگاهپذیري مؤسسات پژوهشي و فناوري در حل مسائل بخشدهي نقشهاي اخير با جهتدر سال

ها در گيري زنجيره ایده تا شتاب بيشتري گرفته است و اثرات مالي این سياستتقاضامحوري و پيشرفت در جایگزیني واردات فناوري، شکل

بنيان که هاي دانشدهند تعداد شرکتمي بنيان قابل مشاهده است. همانطور که نمودارهاي زیر نشانهاي دانشملکرد شرکتافزایش تعداد و ع

هاي شرکت افزایش یافته است. روند افزایشي تعداد شرکت 9.991به  8936شرکت فراواني داشته در پایان سال  11تنها تعداد  8931 در سال

هزار  991هزار اشتغال و  817ها این شرکت 8936اد اشتغال و درآمد ساالنه همراه بوده است به نحوي که تاپان سال یادشده، با افزایش ایج

هاي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور در حمایت از این فعاليت تداومشود در صورت بيني مياند. پيبشميليارد ریال درآمد ایجاد کرده

شرایط اشتغال به ویژه اشتغال استمرار یافته و باعث بهبود  8931بيني شده، عملکرد یادشده در سال پيشهاي ها و سایر فعاليتشرکت

 ها باشد.التحصيالن دانشگاهي و ایجاد ارزش افزوده بيشتر از این بنگاهفارغ
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 5 – اجرایی اقداماتو  راهبردها ،هاهدف 

  .اندرکاران اصلي بخش علم، پژوهش و فناوري کشور با آن روبرو است در زیر آمده استمسؤوالن و دستها و تنگناهایي که به زعم مهمترین چالش

 بخش پژوهش هاتنگناها و چالش

 هاي ذیربطکاري و ابهام در وظایف دستگاهنبود انسجام در سياستگذاري و راهبري کالن علم و فناوري و وجود موازي 

 پژوهشي مراکز در پژوهشي و علمي مدیریت الگوي و ناکارآمدي کشور پژوهشي مدیریت در ثبات نبود  

 فناوري توسعه و پژوهشي هايسياست اثربخشي ارزیابي نظام نبود 

 هافعاليت ارزیابي و نظارت کارآمد و منسجم هايسيستم نبود 

 اثربخشي و کيفيت پایين توليدات علمي 

 متنوع نبودن منابع مالي پژوهشي و فناوري 

3,484 98
38,949

132,468
175,000

2,753 207 
57,382 

269,659 

330,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

نوپا
(8نوع )

نوپا
(1نوع )

توليدي
(8نوع )

توليدي
(1نوع )

مجموع

8593-95ميزان درآمد شرکت های دانش بنيان در سال های 

8593انتهای  8595انتهای 



 کل کشور  8591های اجرایی بودجه سال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه ساالنه دستگاهمبانی                     526

 اهداف با کشور پژوهشي بودجه و عدم تناسب توسعه اخير برنامه دو طي داخلي ناخالص توليد از پژوهش درصدي سه سهم تحقق نيافتن 

 اجتماعي و اقتصادي

 فناوري و علم تقاضاي طرف به کافي توجه نبود  

 اقتصادي هايبنگاه و پژوهشي دانشگاهي، هايبخش در کشور نوآوري و فناوري و علم وضعيت از منسجم اطالعاتي و آماري نظام ضعف 

 پژوهشي تجهيزات نبودن بهنگام و  روز به و هازیرساخت فرسودگي 

 ضعف و پژوهشي موسسات و هادانشگاه نبودن گراماموریت دولتي، پژوهشي نهادهاي هايفعاليت ناکافي وريبهره و اثربخشي 

 پژوهش محوري تقاضا و گرایيمشتري

 ارتباطات این به امنيتي نگاه و الملليبين پژوهشي و علمي تعامالت و ارتباطات ضعف 

 ضعف درك متقابل پژوهش و جامعه 

 ها حوزه فناوریتنگناها و چالش

  هاي ذیربطکاري و ابهام در وظایف دستگاهنبود انسجام در سياستگذاري و راهبري کالن علم و فناوري و وجود موازي 

 جامعه و بازار نيازهاي براساس دولتي ویژه به هايپژوهش سازيتجاري و فناوري( انتشار) انتقال و رسوخ نرخ بودن پایين 

 نوآورانه هايفعاليت مالي منابع تامين براي خطرپذیر گذاريسرمایه کمبود 

 خصوصي بخش نقش بودن کمرنگ و فناوري توسعه مالي منابع تامين در دولت پررنگ نقش  

 فناوري توسعه هايفعاليت دهيجهت در مالي تامين نظام  انسجام عدم و ناهماهنگي 

 داخلي کيفيت با بنياندانش محصوالت براي  کشور ايتوسعه بزرگ و زیربنایي هايطرح و اقتصادي و توليدي هايبخش موثر تقاضاي نبود  

 موجود مرجع هايآزمایشگاه ضعف و مرجع هايآزمایشگاه کمبود.  

 فناوري حوزه در کشور از خارج ایرانيان هايسرمایه و خارجي مستقيم گذاريسرمایه ظرفيت از پایين بسيار استفاده 

 هاآن سازيتجاري اوليه مراحل در بنياندانش محصوالت بازار از هوشمندانه محافظت عدم و رویهبي واردات 

 هافعاليت این مالي الزامات با نوآورانه هايفعاليت مالي تامين هايمکانيزم تناسب نبود 

 آنها مکفي و مناسب نقش ایفاي عدم یا و تخصصي نهادهاي زنجيره نبودن تکميل 

 ها و نظامات پشتيبان پژوهش و فناوريضعف زیرساخت 

 کارآفرینان و سازي تجاري و فناوري توسعه و تحقيق هايفعاليت حامي نهادهاي مخاطره کاهش براي بيمه و ضمانت نظام ضعف 

 یا و فناوري انتقال قراردادهاي انعقاد و مذاکره فکري، مالکيت قبيل از ايرشته ميان هايحوزه در ماهر و متخصص انساني نيروي کمبود 

 فناوري گذاريارزش

 جامعه و هادانشگاه در کارآفریني فرهنگ ضعف 

 .ها به شرح زیر استمهمترین آن که است شده گرفته نظر در اجرایي، هايبرنامه و راهبردها، اهداف، تنگناها، و هاچالش این به پاسخگویي براي

 5-8-  های کلی هدف 

 بخش متولي نهادهاي بين هماهنگي افزایش و نوآوري و فناوري علم، حوزه عملکرد ارزیابي و راهبري گذاري،سياست نظام در انسجام -8

 فناورانه و پژوهشي دستاوردهاي انتشار از حمایت و دولتي غير و دولتي هايبخش توسعه و فناوري و پژوهش تقویت و حمایت -1

 .کيفيت تعميق رویکرد با جامعه نيازهاي رفع جهت

  آن اثربخشي ارتقاء و کشور در نوآوري و فناوري توسعه، تحقيق، مالي منابع حجم افزایش -9
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 بنياندانش اقتصاد پيشتازي منظور به نوآوري ملي نظام ایجاد -4

 فناوري و پژوهش پشتيبان نظامات و هازیرساخت تقویت -1

 فناوري و علم توسعه اهميت به نسبت اجتماعي درك افزایش -6

 5-2- اهبردها ر 

 نهادهاي بين هماهنگي افزایش و نوآوري و فناوري علم، عملکرد ارزیابي و راهبري سياستگذاري، نظام ساختار و عملکرد سازيبهينه -

 بخش متولي

  توسعه و تحقيق هايفعاليت ارتقاء و علم توليد شتاب افت از جلوگيري -

  اندازچشم سند و مقاومتي اقتصاد اهداف تحقق براي فناوري به دستيابي -

 منطقه در فناوري و علمي مرجعيت کسب هدف با علمي مستمر جهاد -

 هابخش سایر با فناوري و تحقيقات عالي، آموزش نظام ميان ارتباط در تحول ایجاد -

 کشور علمي جامع نقشه و فناوري و علم کلي هايسياست چارچوب در نوآوري و پردازينظریه بنيادي، تحقيقات و پایه علوم توسعه -

 هدف کشورهاي با الملليبين علمي تعامالت توسعه -

 ارتباطات و اطالعات فناوري و نو هايانرژي ریزفناوري، فناوري، زیست پيشرفته هايفناوري به دستيابي-

 علم و فناوري جامع تأمين مالي نظام توسعه -

 هاي انساني و علمي کشورسازي کليه امکانات و منابع مالي و سرمایهتأمين شرایط و فعال -

 بنياندانش خدمات و محصوالت صادرات و توليد سهم افزایش و بنياندانش اقتصاد پيشتازي -

 ثروت توليد اصلي عامل به نوآوري بر مبتني هايبنگاه دانشي پایه تبدیل -

  نوآوري ملي نظام دهيسامان امر در انساني سرمایه تقویت و نهادسازي -

 محور صادرات رویکرد با توليد تقاضاي تحریك و فناورانه و بنياندانش محصوالت بازار به دهيشکل -

 تحقق براي فناوري به دستيابي و جهاني بازارهاي به ورود خارجي، گذاريسرمایه توسعه هدف با اقتصادي دیپلماسي به دادن اولویت -

  اندازچشم سند و مقاومتي اقتصاد اهداف

 نوآوري و پژوهش سازيتجاري -

 و ايمنطقه معتبر فني و علمي مراکز و کشورها سایر با فناوري و علم حوزه در بخشالهام و سازنده فعال، تعامل و همکاري گسترش -

  بنياندانش محصوالت صادرات و تجارت توسعه و اسالم جهان ویژه به جهاني

 کارآمد و جامع فناوري و پژوهشي علمي، اطالعات و آمار ملي نظام ساماندهي -

 مرجع هايآزمایشگاه تجهيز و توسعه -

 فناوري و علم رشد مراکز و هاپارك پژوهشي، مراکز پشتيبان نظامات گسترش -

 آن سازيمردمي و فناوري و پژوهش تقویت راستاي در عمومي فرهنگ ارتقاء -

 پژوهشگران و نخبگان معنوي و مادي جایگاه به بيشتر توجه و فناوري و پژوهش انساني منابع کيفي و کمي توسعه -

 کشور نخبگان و دانشگاهي التحصيالنفارغ در کارآفرینانه هايتوانمندي ارتقاء و سازيفرهنگ -
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 اجراییها، راهبردها و اقدامات هدف -8جدول 

 اقدامات اجرایی راهبردها اهداف ردیف

گذاري، انسجام در نظام سياست 8
راهبري و ارزیابي عملکرد حوزه 

علم، فناوري و نوآوري و 
افزایش هماهنگي بين نهادهاي 

 متولي بخش

سازي عملکرد و ساختار نظام سياستگذاري، بهينه 
راهبري و ارزیابي عملکرد علم، فناوري و نوآوري 

 افزایش هماهنگي بين نهادهاي متولي بخشو 

 اصالح ساختارها و نهادهاي علم و فناوري و انسجام بخشيدن به آنها   

 بنياناندازي نظام جامع ارزیابي نوآوري در حوزه اقتصاد دانشراه 

حمایت و تقویت پژوهش و  1
هاي فناوري و توسعه بخش

دولتي و غير دولتي و حمایت از 
پژوهشي و  انتشار دستاوردهاي

فناورانه جهت رفع نيازهاي 
 جامعه با رویکرد تعميق کيفيت.

 ارتقعاء  و علعم  توليد شتاب جلوگيععري از افعععت 
 توسعه   و تحقيق هايفعاليت

دستيابعي به فنععاوري براي تحقق اهداف اقتصاد  
 انععداز  مقاومتي و سند چشم

جهاد مستمر علمي با هععدف کسعب مرجعيعععت     
 فناوري در منطقهعلمععي و 

ایجاد تحول در ارتبعاط ميعان نظععام آمععععوزش      
 هاعالعععي، تحقيقات و فناوري با سایعر بخش

علعععوم پایعععه و تحقيقعععات بنيعععادي،    توسععععه 
پعععععردازي و نعععععوآوري در چعارچععععوب نظریععه

جامع  هاي کلعي علم و فناوري و نقشهسياسععت
 علمي کشور

المللععععي بععا توسعععه تعامعععالت علمعععععي بيععععن 
 کشورهاي هدف

هاي پيشرفته زیست فنعاوري،  دستيابي به فناوري 
هعاي نعو فنعاوري اطالععات و     ریزفناوري انعرژي 

 ارتباطات

گعري پژوهشعي و تحعرك بخشعي در     هعاي تصعدي  کاهش فعاليت 
سععاختارهاي پژوهشععي دولتععي و ارتقععاء عملکععععععرد تنظيمعععي و  

 راهبردي آنها

 محور هاي تقاضاحمععایت از پژوهش 

هعا،  هاي حمایتي به ساختارهاي جمعي، نظير خوشعه اولویت سياست 
 ها، مناطق صنعتي و فناوريها، پاركانجمن

هعاي زیسعتي و   هاي کاربردي، اسعتفاده از فنعاوري  افزایش پژوهش 
 نوین 

گععذاري نهادهععاي عمععومي و انقالبععي و نهادهععاي بععزرگ  سععرمایه 
سععععازي ارياقتصععادي کشععور در تحقيععق و توسععععععه و تجعععع  

 دستعععاوردهاي پژوهشي
هعاي اجرایعي و انتشعار و    افزایي ميان منعابع پژوهشعي دسعتگاه   هم 

 برداري مناسب از آنبهره

 المللععي  هاي علمي و فني با موسسات و مراکز بينتوسعه همکاري 

 المللي هاي علمععي بينالمللي براي کسب کرسيتوسعه هدفمند حضور بين 

المللعي و کسعب درآمعد ارزي از    توسععه حضعور بعين   آفریني و نقش 
 هاي علمي و فناوريهاي حوزهفعاليت

افزایش حجم منابع مالي  9
تحقيق، توسعه، فناوري و 
نوآوري در کشور و ارتقاء 

 اثربخشي آن

 

 نظعام جعامع تعأمين معالي    سعازي  و متنوع توسعه 
 علععععم و فنعععاوري

امکانات و منعابع  سازي کليه تأمين شرایط و فعال 
 هاي انساني و علمي کشورمالي و سرمایه

هعاي تحقيعق و توسععه و تغييعر در     افزایش سهم و کعارایي هزینعه   
ساختارهاي تخصيص این اعتبارات با رویکعرد نيعاز محعور و ارتقعاء     

 نوآوري
ها و نهعادهاي بزرگ اقتصادي کشعور در ایجعاد و  تشویق شععرکت 

 ي تخصصي حوزه فناوري و نوآوريتوسععععه نهععادهعاي معععال

تنوع بخشي به تامين منابع مالي از جمله تحرك بخشعي بعه منعابع     
سعازي  هعاي پعژوهش و فنعاوري و اهعرم    بخش خصوصي در هزینه
 منابع دولتي در این مسير

هعاي  گذاري پژوهش و فناوري در حوزهتعيين و ابالغ ميزان سرمایه 
 شتاز(هاي پيثروت آفرین صنایع )تعيين پروژه

هعاي ماليعاتي در جهعت ارتقعاء عملکعرد      ها و مشوقاستمرار حمایت 
 پعژوهش، فناوري و نوآوري بخش تجاري و بنگاهي

ترویععج و توسععععه افزایش منابع خيرین و اوقاف در جهت توسععه   
 و تحقيعق و فنعععاوري و نعععوآوري بنگاهي در کشور

ایجاد نظام ملي نوآوري به  4
اقتصاد منظور پيشتازي 

 بنياندانش

 

بنيان و افزایش سهم توليد پيشتازي اقتصاد دانش 
 و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان

تحریععك تقاضععاي توليععد بععا رویکععرد تقاضععامحور و  
 فناورانه   و بنياندانش محصوالت بازار به دهيشکل

اولویت دادن بعه دیپلماسعي اقتصعادي بعا هعدف       
گذاري خارجي، ورود بعه بازارهعاي   سرمایه توسعه

جهاني و دستيابي به فناوري براي تحقق اهعداف  
 انداز اقتصاد مقاومتي و سند چشم

 سازي پژوهش و نوآوريتجاري 

گسععترش همکععاري و تعامععل فعععال، سععازنده و   
علععم و فنععاوري بععا سععایر  بخععش در حععوزهالهععام

اي و کشورها و مراکز علمي و فني معتبعر منطقعه  
و توسععه تجعارت و   ویژه جهان اسعالم   جهاني به

 بنيان  صادرات محصوالت دانش

علم و فناوري و نوآوري به ایفاي نقش موثرتر  جهت دادن به چرخه 
هعاي کشعور   در اقتصاد و تقویت رابطه علم و فناوري با دیگر نظعام 

 ها(زیست، سياست، اجتماع و ارزش)اقتصاد، محيط

 ايو منطقه هاي خالقيت و نوآوري بخشيسامانهمشارکت در ایجاد  

سععازي دستععععاوردهاي تقویععععت و توسععععععه نظععععام تجعععععاري 
هعاي  پژوهشي و ساختارهاي مرتبط از جملعه افزایععععش شعععرکت   

 ها و موسسات پژوهشيزایععشي دانععش بنيعععان در دانشگاه

 وريریزي براي هدایت موثر سمت تقاضا در پژوهش و فنابرنامه 

هعاي  هعاي دولتعي و بخعش   دهععي بعه خریععععدها و هزینعه   جهت 
بنيعان و  اقتصادي در راستاي بکارگيري حداکثري محصوالت دانش

 فناورانه با کيفيت داخلي
هعاي بعزرگ   هعا و پعععععروژه  دهي به تقاضاي ناشي از طععرح جهت 

 بنياناي در جهععععت تقویت تقاضاي محصوالت دانشتوسعععه



 525 های ...های ... و فصل چهل و سوم: پژوهش: پژوهشفصل چهل و دوم / آموزش و پژوهشم: امور نهبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

 اقدامات اجرایی راهبردها اهداف ردیف

 بنيان تجععععارت و صعععادرات محصوالت دانش توسعه 

 هاي دانش بنيان ایراني در خارج از کشورتسهيل حضور شرکت 
هعاي راهبعردي   ریزي بعه منظعور تعامين داخلعي فنععععاوري     برنامه 

 دار ملياولویت
گذاري مستقيم خارجعععي به منظور ارتقعاء  دهي به سعععرمایهجهت 

 فناوري داخلي و نوآوري
 نوآوري و داخلي فناوري ارتقاء به واردکنندگان بزرگ به منظوردهعي جهت 

 بنيان در کشورهاي دانشتوسعه تعاوني 
هاي علمعي و فنعاوري بعا رویکعرد کعارآفریني      افزایش کارایي پارك 

افزایععي و تقویععت فناورانععه و حمععععایت از ارتقععاء کارکردهععاي هععم
 يهاي علم و فناوراي بين پاركهاي توسعععههمکععاري

 توسعه و نفوذ فناوري در بخش کشاورزي و کسب، انتقال و انتشار آن 
ها و نظامات زیرساخت تقویت 1

 پشتيبان پژوهش و فناوري

 

ساماندهي نظعام ملعي آمعار و اطالععات علمعي،       
 پژوهشي و فناوري جامع و کارآمد

 هاي مرجعتوسعه و تجهيز آزمایشگاه 

گسععترش نظامععات پشععتيبان مراکععز پژوهشععي،    
 ها و مراکز رشد علم و فناوريپارك

 ارتقاء نظام آماري تحقيق و توسعه 

 ارتقاء نظام آزمایشگاهي تحقيق و توسعه 

هاي قانوني و مقرراتي حمعععععایت از  ساماندهي و تقویت زیرساخت 
 گذاري خطرپذیرسرمعایعه

ساماندهي زیرساخت استاندارد مورد نياز توسععه توليعد، بازاریعابي و     
 ت دانش بنيان و فناورانه ساخت داخلفروش محصوال

هاي علم و فناوري پارك يتولمشفراهم نمودن شرایط الزم براي م 
 يآزاد اقتصاد مناطق اراتياخت و ازاتيمقررات و امتاز 

بخشععي از  ياتيععمال يخشععودگبفععراهم نمععودن شععرایط الزم بععراي  
 و هعا و توسععه پعارك   جعاد یکه در ا يدولت ريبخش غگذاري سرمایه

کعه در اسعتقرار    يعیصعنا  نيو همچنع  يفنعاور علعم و  مراکز رشعد  
لم و عععع ع يهعا اركععع در پ يو توسعه و مهندسع  قيتحق يواحدها

 کنندگذاري ميسرمایه يفناور
افزایش درك اجتماعي نسبت  6

 به اهميت توسعه علم و فناوري

 

ارتقاء فرهنگ عمومي در راستاي تقویت پژوهش  
 آنسازي و فناوري و مردمي

توسعه کمعي و کيفعي منعابع انسعاني پعژوهش و       
فناوري و توجه بيشتر به جایگاه معادي و معنعوي   

 نخبگان و پژوهشگران

 کارآفرینانعه  هعاي توانمندي ارتقاء و سازيفرهنگ 
   کشور نخبگان و دانشگاهي التحصيالنفارغ در

هاي علمي داخلعي  افزایش نقش رسانه ملي در رویکرد تقویت یافته 
 از فناوري هراسيو پرهيز 

تاکيد بر اهميت علم و فناوري و پژوهش و نوآوري در متون درسعي   
 پيش دبستان تا دانشگاه



 

 3 – ایهای سرمایهای و تملک داراییهای عملکرد، اعتبارات هزینه، سنجههاهدف 

 ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعاليتهای عملکرد، اعتبارات هزینهسنجهبرآورد  -(2فرم شماره )

  بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه سایر دانشگاهی؛ جهاد جمهور؛ رئیس فناوری و علمی معاونت فناوری؛ و تحقیقات علوم، وزارت عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 0014111 :بندیشماره طبقه ایهای پایهفصل پژوهش  :فصلعنوان 

 ارقام به ميليون ریال

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان برنامه اجرایی/فعاليت

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8595 

عملکرد 

ماهه شش

8595 

بينی  پيش

8595 

بينی پيش

برنامه 

8591 

برآورد 

8591 

عملکرد 

8595 

عملکرد 

ماهه شش

8595 

بينی  پيش

8595 

برآورد 

8591 

عملکرد 

8595 

عملکرد 

ماهه شش

8595 

بينی  پيش

8595 

برآورد 

8591 

8 1 9 4 1 6 7 1 3 81 88 81 89 84 81 86 

 411    81،111 81،161 7،111 7،199 11      برنامه حمایت از مرجع ملي ایمني زیستي 8114118

 831    199،387 119،491 893،691 111،114 8،487      هاي راهبرديبرنامه پژوهش 8114111

 9197    867،111 839،814 811،817 898،943 11      برنامه تدوین دانشنامه علوم اسالمي 8114114

 1    1 61،731 48،811 47،497 1      برنامه تدوین دانشنامه علوم و فناوري 8114111

8114116 
 برنامه تقویت و پاسداري از

 زبان و ادب فارسي
     4،149 841،181 814،937 811،311 881،883    47 

 613    1،911،743 8،368،611 8،874،733 8،161،914 9،181      برنامه توسعه علوم انساني و اجتماعي 8114111

 8119    817،116 816،864 71،313 16،146 819      برنامه توسعه علوم پایه 8114113

 8331    8،989،331 8،141،197 664،318 641،161 668      برناهم توسعه علوم طبيعي 8114181

8114181 
 برنامه مستندسازي روند پيشرفت

 علم و فناوري
     968،171 11،171 71،197 884،119 846،987    1.4 

 884    8،111،181 8،131،183 118،616 146،111 81،186      برنامه پژوهش و راهبري علم و فناوري 8114184



 

 ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعاليتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -(2فرم شماره )

 بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه سایر دانشگاهی؛ جهاد جمهور؛ رئیس فناوری و علمی معاونت فناوری؛ و تحقیقات علوم، اصلی: وزارتعنوان دستگاه اجرایی 

 0015111بندی: شماره طبقه ایهای توسعهفصل پژوهشعنوان فصل:  

 ارقام به ميليون ریال

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان برنامه اجرایی/فعاليت

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8595 

عملکرد 

ماهه شش

8595 

بينی  پيش

8595 

بينی پيش

برنامه 

8591 

برآورد 

8591 

عملکرد 

8595 

عملکرد 

ماهه شش

8595 

بينی  پيش

8595 

برآورد 

8591 

عملکرد 

8595 

عملکرد 

ماهه شش

8595 

بينی  پيش

8595 

برآورد 

8591 

8 1 9 4 1 6 7 1 3 81 88 81 89 84 81 86 

8111111 
اي ميراث هنر هاي توسعهبرنامه پژوهش

 اسالمي و ملي
     41 81،148 1،114 81،781 88،111    911 

 811    9،916،187 9،411،637 1،119،817 8،641،116 17،131      هاي پژوهشيسازي یافتهبرنامه تجاري 8111111

 741    811،633 891،116 11،179 34،811 117      برنامه توسعه پژوهش هاي هنري 8111116

 497    78،161 11،784 97،919 94،768 869      برنامه توسعه علوم گياهان دارویي 8111113

 71    9،818،633 1،696،869 8،677،914 8،639،683 93،691      برنامه توسعه علوم مهندسي و فناوري 8111181

 341    144،611 113،116 816،816 891،418 168      برنامه توسعه علوم کشاورزي 8111188

 863    8،311،791 8،983،134 141،491 193،841 88،376      آفرینيبرنامه توسعه فن 8111181

8111189 
 برنامه حفظ، معرفي و انتشار

 علم و فناوري
     3،111،711 181،843 791،313 8،181،963 8،689،936    1.1 

 171    811،111 987،111 838،111 894،149 649      برنامه حمایت از پژوهشگران و فناوران 8111184

 791    834،111 118،641 861،191 811،181 489      برنامه حمایت از توسعه زیست فناوري 8111181

8111186 
برنامه حمایت از توسعه علوم و 

 هاي نوینفناوري
     8،469 331،911 8،184،116 1،118،731 8،991،316    8611 

 

  



 

 ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعاليتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -(2فرم شماره )

  بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه سایر دانشگاهی؛ جهاد جمهور؛ رئیس فناوری و علمی معاونت فناوری؛ و تحقیقات علوم، وزارت تگاه اجرایی اصلی:عنوان دس

 0015111بندی: شماره طبقه ایهای توسعهپژوهش  :فصلعنوان 

 ارقام به ميليون ریال

 شماره

 بندیطبقه
 اجرایی/فعاليتعنوان برنامه 

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

8595 

عملکرد 

ماهه شش

8595 

بينی  پيش

8595 

بينی پيش

برنامه 

8591 

برآورد 

8591 

عملکرد 

8595 

عملکرد 

ماهه شش

8595 

بينی  پيش

8595 

برآورد 

8591 

عملکرد 

8595 

عملکرد 

ماهه شش

8595 

بينی  پيش

8595 

برآورد 

8591 

8 1 9 4 1 6 7 1 3 81 88 81 89 84 81 86 

 117    488،311 671،111 493،498 411،176 8،447      برنامه حمایت از توسعه فناوري نانو 8111187

8111183 
برنامه حمایت از توسعه و ارتقاي 

 هاي انسانيسرمایه
     911،131 194،648 411،611 611،111 431،331    1 

 -     1   1 866،181 1      برنامه حمایت از مراکز نوآوري و فناوري 8111111

8111118 
ها و دیپلماسي برنامه حمایت از همکاري

 علم و فناوري
     941 811،911 867،713 167،411 873،181    161 

8111111 
 ايهاي توسعهبرنامه پژوهش
 دیني-فرهنگي

     1،314 911،716 946،437 181،314 649،911    183 

 

  



 

 اجرایی(ای )برحسب برنامه های سرمایهو اعتبارات تملک دارایی های عملکردبرآورد سنجه -(5فرم شماره )

  بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه سایر دانشگاهی؛ جهاد جمهور؛ رئیس فناوری و علمی معاونت فناوری؛ و تحقیقات علوم، وزارت عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 0014111 :بندیشماره طبقه ایهای پایهفصل پژوهش عنوان فصل:

 ارقام به ميليون ریال

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان برنامه اجرایی

سنجه 

 عملکرد

 ایاعتبارات هزینه هدف کمی

اولویت 

عملکرد  برنامه

8595 

عملکرد 

ماهه شش

8595 

بينی  پيش

8595 

 8591سال 

عملکرد 

8595 

 8591سال  8595سال 

بينی پيش

 برنامه

بينی پيش

 ابالغی عملکرد
بينی پيش

 عملکرد

بينی پيش

 برنامه

بينی پيش

8591 

8 1 9 4 1 6 7 1 3 81 88 81 89 84 

  1،111  711 169 1،169       هاي راهبرديبرنامه پژوهش 8114111

  -  8،869 8،861 9،448       برنامه تدوین دانشنامه علوم و فنآوري 8114111

  1،111  8،611 1،169 1،668       برنامه تقویت و پاسداري از زبان و ادب فارسي 8114116

  97،811 - 81،314 89،118 16،611       برنامه توسعه علوم انساني و اجتماعي 8114111

  3،111 - 1،839 9،117 1،111       برنامه توسعه علوم پایه 8114113

  867،111 - 1،899 64،111 71،131       برنامه توسعه علوم طبيعي 8114181

  6،111  1،111 1،471 1،668       برنامه مستندسازي روند پيشرفت علم و فنآوري 8114181

  833،618 - 4،761 887،873 813،113       برنامه پژوهش و راهبري علم و فنآوري 8114184

  



 

ای )برحسب برنامه اجرایی(های سرمایهو اعتبارات تملک دارایی های عملکردبرآورد سنجه -(5فرم شماره )  
  بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه سایر دانشگاهی؛ جهاد جمهور؛ رئیس فناوری و علمی معاونت فناوری؛ و تحقیقات علوم، وزارت عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 0015111 :بندیشماره طبقه ایهای توسعهفصل پژوهش عنوان فصل:

 ارقام به ميليون ریال

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان برنامه اجرایی

سنجه 

 عملکرد

 ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد  اولویت برنامه

8595 

عملکرد 

ماهه شش

8595 

بينی  پيش

8595 

 8591سال 

عملکرد 

8595 

 8591سال  8595سال 

بينی پيش

 برنامه

بينی پيش

 ابالغی عملکرد
بينی پيش

 عملکرد

بينی پيش

 برنامه

بينی پيش

8591 

8 1 9 4 1 6 7 1 3 81 88 81 89 84 

  1،811 - 8،111 8،711 4،619       هاي هنريبرنامه توسعه پژوهش 8111116
  34،111 - 83،731 44،711 18،314       برنامه توسعه علوم پزشکي 8111117
  1،111 - 1،918 9،141 81،973       برنامه توسعه علوم گياهان دارویي 8111113
  443،113 - 16،377 119،916 471،667       برنامه توسعه علوم مهندسي و فنآوري 8111181
  81،411 - 1،731 1،111 81،111       برنامه توسعه علوم کشاورزي 8111188
  744،111 - 811،111 937،193 171،181       آفرینيبرنامه توسعه فن 8111181
  11،711 - 6،611 7،971 47،118       برنامه حفظ، معرفي و انتشارعلم و فنآوري 8111189
  9،111  311 8،918 9،774       برنامه حمایت از پژوهشگران و فنآوران 8111184
  81،111 - 1،111 1،441 88،899       برنامه حمایت از توسعه زیست فنآوري 8111181
  3،111 - 8،311 1،411 3،317       هاي نوینبرنامه حمایت از توسعه علوم و فنآوري 8111186
  13،111  1 14،191 49،111       برنامه حمایت ازتوسعه فنآوري نانو 8111187
  1،111  1 - 1       برنامه پژوهش و راهبري علم وفنآوري 8111181
  9،111  8،189 8،191 1،198       هاي انسانيبرنامه حمایت از توسعه و ارتقاي سرمایه 8111183
  4،111 - 8،449 8،991 4،411       برنامه حمایت ازهمکاري هاو دیپلماسي علم و فنآوري 8111118

 

 ای )برحسب برنامه اجرایی(های سرمایهاعتبارات تملک داراییو  های عملکردبرآورد سنجه -(5فرم شماره )
  بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه سایر دانشگاهی؛ جهاد جمهور؛ رئیس فناوری و علمی معاونت فناوری؛ و تحقیقات علوم، وزارت عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 0016111 :بندیشماره طبقه فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش عنوان فصل:

 ارقام به ميليون ریال

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان برنامه اجرایی
سنجه 
 عملکرد

 ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد  اولویت برنامه
8595 

عملکرد 
ماهه شش

8595 

بينی  پيش
8595 

 8591سال 

عملکرد 
8595 

 8591سال  8595سال 

بينی پيش
 برنامه

بينی پيش
 ابالغی عملکرد

بينی پيش
 عملکرد

بينی پيش
 برنامه

بينی پيش
8591 

8 1 9 4 1 6 7 1 3 81 88 81 89 84 

  81،111  8،111 6،111 3،111       برنامه پژوهش هاي کاربردي 8116118



 926 تحقیق و توسعه در  ... :چهارمفصل چهل و  / آموزش و پژوهشم: امور هنبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارمچهل و  فصل

 تحقیق و توسعه

 در امور آموزش و پژوهش



 936 تحقیق و توسعه در  ... :چهارمفصل چهل و  / آموزش و پژوهشم: امور هنبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

  



 936 تحقیق و توسعه در  ... :چهارمفصل چهل و  / آموزش و پژوهشم: امور هنبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

 6- مقدمه 

 :شودمیفصول زیر منظور های تحقیق و توسعه مرتبط با فعالیت ایسرمایهی هاداراییو تملک  ایهزینهدر این فصل اعتبارات 

 فصل آموزش و پرورش عمومی -

 آموزیای و مهارتفصل آموزش فنی و حرفه -

 فصل آموزش عالی -

را نیز شامل  ایههای توسعپژوهش و ایهای پایهل پژوهشوفصالزم به ذکر است امور آموزش و پژوهش، عالوه بر فصول باال، دو فصل دیگر یعنی 

و توسعه در امور تحقیق »، در فصل فصول های مرتبط با تحقیق و توسعه در همانشود، اما به دلیل ماهیت پژوهشی این دو فصل و درج فعالیتمی

در آموزی و آموزش عالی ای و مهارتسه فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفهپژوهشی های فعالیتفاقد فعالیت هستند. « آموزش و پژوهش

 گیرد:ی اجرایی زیر انجام میهابرنامهقالب 

 (1086881)های کاربردی پژوهشبرنامه  -

 (1086881) های علمیبرنامه حمایت از توسعه قطب -

 گیرد به شرح زیر است:ی اجرایی فوق انجام میهابرنامهها و اقداماتی که در چارچوب ترین فعالیتمهم

 ألیفی کتب درسیتهای چنداجرای طرح -

 های کاربردیانجام پژوهش -

 های مختلف تحصیلیاعتبار بخشی و ارزشیابی تولیدات و محصوالت دوره -

 آموزشیهای علمی انتشار و ترویج یافته -

 ها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج از کشورهمکاری با دانشگاه -

 های مختلف تحصیلیای در سطوح و شاخهتوسعه –کاربردی  –های بنیادین انجام پژوهش -

 تأیید و اصالح کتابهای درسی نونگاشت سطوح مختلف تحصیلی -

 بندی اسناد تاریخ تعلیم و تربیتآوری و طبقهمطالعه، جمع -

 سته آموزشیتولید ب -

 های درسیترویج و اشاعه برنامه -

 وریانجام مطالعات بهبود امور بهره -

 پژوهش کاربردی در آموزش عالی -

 ای کاربردیهحمایت از پژوهش -

 المللیهای علمی و مبادالت فرهنگی بینبرگزاری نشست -

 ایشیمهای کاربردی مطالعات و اجرای طرح های آزپژوهش -

 آموزیای دانشسراههای پژوهشتوسعه پژوهش -

 های پژوهشیتأمین زیرساخت -

 ایمطالعات و اجرای نمونه -

 های علوم انسانی و هنرحمایت از قطب -

 های علوم پایهحمایت از قطب -

 های فنی و مهندسیحمایت از قطب -

 های کشاورزی، دامپروری و دامپزشکیحمایت از قطب -



 

 2- ایهای سرمایهای و بهای تمام شده و اعتبارات تملک داراییهای عملکرد و اعتبارات هزینهسنجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملکرد1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملکرد 

1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

5555555028,9247,18030,26434,000525/8909130/5500550/2545680/0000پروژه عملیاتی شدهبرنامه پژوهش های کاربردی1806001000

28,9247,18030,26434,000 جمع کل

سنجه عملکردعنوان برنامه اجرایی / فعالیتشماره طبقه بندی

هزینه واحد)هزینه تمام شده(اعتبارات هزینه ایهدف کمی 

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملکرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127500عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت آموزش و پرورش

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127500عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : وزارت آموزش و پرورش

»ارقام به میلیون ریال«



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملکرد1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملکرد 

1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1806001000

برنامه پژوهش   های 

کاربردی آموزش و 

پرورش

356424310,4151,73713,64814,100297/57289/50324/95327/91پروژه

10,4151,73713,64814,100 جمع

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملکرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت آموزش و پرورش

عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:127500

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127502

»ارقام به میلیون ریال«

شماره طبقه بندی
عنوان برنامه 

اجرایی / فعالیت

سنجه 

عملکرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

 ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهسنجهبرآورد  -(2فرم شماره )

 625761شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:  عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 625761 شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه: ریزی آموزشیعنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : سازمان پژوهش و برنامه 

 «ارقام به میلیون ریال»            

شماره 

 بندیطبقه

عنوان برنامه 

 اجرایی / فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد)هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

 عملکرد

6369 

عملکرد 

شش ماهه 

6365 

پیش بینی 

6365 

برآورد 

6361 

 عملکرد

6369 

عملکرد 

شش ماهه 

6365 

پیش بینی 

6365 

برآورد 

6361 

عملکرد 

6369 

عملکرد 

شش ماهه 

6365 

پیش بینی 

6365 

برآورد 

6361 

6 2 3 1 7 9 5 1 6 66 66 62 63 61 67 

1086881888 
های برنامه پژوهش
 کاربردی

پروژه 
عملیاتی 

 شده

392 111 210 218 198291 08121 331909 266600 61879688 69078611 69078611 90979619 

 
 جمع کل

     
198،291 08،121 331،909 266،600 

    

               
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

عملکرد1396
عملکرد شش 

ماهه 1397
عملکرد1396برآورد 1398پیش بینی 1397

عملکرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی 

1397
برآورد 1398

عملکرد 

1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1806001000
 برنامه پژوهش

های کاربردی

پروژه 

عملیاتی شده
1235216317261,530      28,242     88,561     100,900     501/9818542/6901542/6901585/14286

       100,900        88,561        28,242         61,530جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملکرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127504عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:  127850عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی -  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

»ارقام به میلیون ریال«

شماره طبقه بندی
عنوان برنامه 

اجرایی / فعالیت

سنجه 

عملکرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 

عملکرد1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملکرد1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملکرد 

1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1804003000
برنامه پژوهش های پایه ای 

دانشگاهی

سرانه مقاله 

1035815518049,24830,64482,673103,090479/4188532/6875532/6875572/7222علمی پژوهشی

1805003000
برنامه پژوهش های توسعه 

ای دانشگاهی
دستاورد

1257018920046,22628,76477,60096,661369/2308410/2564410/2564483/3050

95,47459,408160,273199,751جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملکرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:127750عنوان دستگاه اجرایی اصلی: دانشگاه فرهنگیان

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:-عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : -

»ارقام به میلیون ریال«

سنجه عملکردعنوان برنامه اجرایی / فعالیتشماره طبقه بندی

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

 

 

عملکرد139

6

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملکرد1396

عملکرد 

شش 

ماهه 

1397

پیش 

بینی 

1397

برآورد 

1398

عملکرد 

1396

عملکرد 

شش 

ماهه 

1397

پیش 

بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1806001000
برنامه پژوهش های 

کاربردی

پروژه عملیاتی 

شده
303430316419492,6872,85221/366727/924289/566792/0000

6419492,6872,852جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملکرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127800عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان آموزش و پرورش استثنایی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :

»ارقام به میلیون ریال«

شماره طبقه 

بندی

عنوان برنامه اجرایی 

/ فعالیت
سنجه عملکرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 

عملکرد1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398
عملکرد1396

عملکرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملکرد 

1396

عملکرد شش 

ماهه 1397

پیش بینی 

1397
برآورد 1398

5,59115,52016,800400/0000400/0000420/0000-143940-پروژهبرنامه پژوهش های کاربردی1806001000

05,59115,52016,800جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملکرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:128000عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان نهضت سوادآموزی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:-عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه : -

»ارقام به میلیون ریال«

عنوان برنامه اجرایی / فعالیتشماره طبقه بندی
سنجه 

عملکرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 



 

 

 

عملکرد139

6

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملکرد139

6

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملکرد 

1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

1806001000
برنامه پژوهش های 

کاربردی

پروژه عملیاتی 

شده
0001003,3953,5000350350350

003,3953,500جمع کل

هزینه واحد)هزینه تمام شده(

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملکرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی

عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی: 127512

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:

»ارقام به میلیون ریال«

شماره طبقه 

بندی

عنوان برنامه اجرایی / 

فعالیت

سنجه 

عملکرد

اعتبارات هزینه ایهدف کمی 

عملکرد139

6

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397
برآورد 1398

عملکرد139

6

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

عملکرد 

1396

عملکرد 

شش ماهه 

1397

پیش بینی 

1397

برآورد 

1398

123456789101112131415

180600100

0

برنامه پژوهش های 

کاربردی

پروژه 

عملیاتی شده
54101043,02033,26989,24092,0008280920092009200

1,348,0001,042,4392,796,0262,936,000جمع کل

»ارقام به میلیون ریال«

شماره طبقه 

بندی

عنوان برنامه اجرایی 

/ فعالیت

سنجه 

عملکرد

هزینه واحد)هزینه تمام شده(اعتبارات هزینه ایهدف کمی 

فرم شماره )2(- برآورد سنجه های عملکرد، اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت

عنوان دستگاه اجرایی اصلی:وزارت آموزش و پرورش 
عنوان دستگاه اجرایی زیر مجموعه :وزارت آموزش وپرورش -  کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و 

پرورشی و توسعه عدالت آموزشی

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی:127750

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیر مجموعه:127511



 

 برحسب برنامه اجرایی و فعالیتای و بهای تمام شده )یا هزینه واحد( های عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -(2فرم شماره )

 662966بندی دستگاه اجرایی اصلی:  شماره طبقه ایعنوان دستگاه اجرایی اصلی: سازمان آموزش فنی و حرفه

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان برنامه

سنجه 

 عملکرد

 واحد )هزینه تمام شده(هزینه ای    اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

6369 

عملکرد 

ماهه شش

6365 

بینی پیش

تا پایان 

6365 

 برآورد

6361 

عملکرد 

6369 

 عملکرد

  ماههشش

6365 

بینی پیش

6365 

 برآورد

 6361 

عملکرد 

6369 

عملکرد 

ماهه شش

6365 

بینی پیش

6365 

 برآورد

 6361 

1086881 
های برنامه پژوهش
 کاربردی

پروژه 
عملیاتی 

 شده
   20 0296 6926 11888 13888    216 

 62666 66666 9631 1351 31       جمع کل
   

369 

 میلیون ریال است. 9966معادل  1296اعتبار مصوب سال 

 .میلیون ریال است 11888معادل  1299اعتبار مصوب سال 

 شده است. با احتساب درآمدهای اختصاصی برآورد 1290هزینه واحد سال 

  



 

 ای و بهای تمام شده )یا هزینه واحد( برحسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -(2فرم شماره )

های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عنوان دستگاه اجرایی اصلی: ردیف

 های ستادی تابعهدستگاه
 663766بندی دستگاه اجرایی اصلی:  شماره طبقه

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 «قام به میلیون ریالار»

 شماره

 بندیطبقه
 سنجه عملکرد عنوان برنامه

 واحد )هزینه تمام شده(هزینه ای    اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

6369 

عملکرد 

ماهه شش

6365 

بینی پیش

تا پایان 

6365 

 برآورد

6361 

عملکرد 

6369 

 عملکرد 

 ماههشش

 6365 

بینی پیش

6365 

 برآورد

 6361 

عملکرد 

6369 

عملکرد 

ماهه شش

6365 

بینی پیش

6365 

 برآورد

 6361 

1086881 
برنامه 

های پژوهش
 کاربردی

پروژه عملیاتی 
 شده

   206 69991 69662 161988 111822    01113 

 667633 617666 96993 96666 311       جمع کل
   

16712 

 میلیون ریال است 03136معادل  بدون احتساب درآمد اختصاصی 1296اعتبار مصوب سال 

 میلیون ریال است. 161961معادل  بدون احتساب درآمد اختصاصی 1299اعتبار مصوب سال 

 با احتساب درآمدهای اختصاصی برآورد شده است. 1290هزینه واحد سال 

 

 

  



 

 ای و بهای تمام شده )یا هزینه واحد( برحسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -(2فرم شماره )

ها و مراکز آموزش عالی وابسته به عنوان دستگاه اجرایی اصلی: دانشگاه

 علوم، تحقیقات و فناوری وزارت

 بندی دستگاه اجرایی اصلی:  شماره طبقه

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان برنامه

سنجه 

 عملکرد

 شده(واحد )هزینه تمام هزینه ای    اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

6369 

عملکرد 

ماهه شش

6365 

بینی تا پیش

 6365پایان 

 برآورد

6361 

 عملکرد

6369 

 عملکرد شش 

 6365ماهه 

بینی پیش

6365 

 برآورد

 6361 
 6369عملکرد 

عملکرد 

ماهه شش

6365 

بینی پیش

6365 

 برآورد

 6361 

1086881 
برنامه 

های پژوهش
 کاربردی

پروژه 
عملیاتی 

 شده
   2126 226269 661339 690908 026911    681126 

 131676 961516 196226 331315 3739       جمع کل
   

166139 

 میلیون ریال است 226111معادل  بدون احتساب درآمد اختصاصی 1296اعتبار مصوب سال 

 میلیون ریال است. 690901 معادل بدون احتساب درآمد اختصاصی 1299اعتبار مصوب سال 

 با احتساب درآمدهای اختصاصی برآورد شده است. 1290هزینه واحد سال 

 باشد.های علوم پزشکی نیز میهای آموزشی دانشگاههای کاربردی ردیفشامل برنامه پژوهش 1290اطالعات سال 

 

 

 

 

  



 

 ( برحسب برنامه اجرایی و فعالیتای و بهای تمام شده )یا هزینه واحدهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -(2فرم شماره )

 بندی دستگاه اجرایی اصلی:  شماره طبقه ها عنوان دستگاه اجرایی اصلی: سایر دستگاه

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: 

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان برنامه

سنجه 

 عملکرد

 واحد )هزینه تمام شده(هزینه ای    اعتبارات هزینه کمیهدف 

عملکرد 

6369 

عملکرد 

ماهه شش

6365 

بینی پیش

تا پایان 

6365 

 برآورد

6361 

عملکرد 

6369 

 عملکرد

 ماههشش

 6365 

بینی پیش

6365 

 برآورد

 6361 

عملکرد 

6369 

عملکرد 

ماهه شش

6365 

بینی پیش

6365 

 برآورد

 6361 

1086881 
های برنامه پژوهش
 کاربردی

پروژه 
عملیاتی 

 شده
   399 318609 110911 303088 309003    1890139 

 6651126        216112 212166 671577 276116 265        جمع کل

 .میلیون ریال است 281916معادل  بدون احتساب درآمد اختصاصی 1296اعتبار مصوب سال 

 است.میلیون ریال  303096معادل  بدون احتساب درآمد اختصاصی 1299اعتبار مصوب سال 

  با احتساب درآمدهای اختصاصی برآورد شده است. 1290هزینه واحد سال 



 

 ای و بهای تمام شده )یا هزینه واحد( برحسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -(2فرم شماره )

 663766بندی دستگاه اجرایی اصلی:  طبقهشماره  فناوری و تحقیقات علوم، عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت

 -فناوری و تحقیقات علوم، عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: وزارت

 آموزشی و علمی، فرهنگی امور
 663766-76بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه: شماره طبقه

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه
 عنوان برنامه

سنجه 

 عملکرد

 واحد )هزینه تمام شده(هزینه ای    اعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

6369 

عملکرد 

ماهه شش

6365 

بینی پیش

تا پایان 

6365 

 برآورد

6361 
 6369عملکرد 

 عملکرد

 ماههشش

6365 

بینی پیش

6365 

 برآورد

 6361 
 6369عملکرد 

عملکرد 

ماهه شش

6365 

بینی پیش

6365 

 برآورد

 6361 

1086881 
 از توسعه حمایت برنامه

 علمی هایقطب
 282 390 129 28212 18888 61888 16861 28188 161 161 161 161 قطب

 363  261 636 36313 76666 17666 61697 36666 697 697 697 697 جمع کل

 میلیون ریال است. 69236معادل  1296اعتبار مصوب سال 

 .میلیون ریال است 18888معادل  1299اعتبار مصوب سال 

 ور شده است.ظمن 112188-62بندی کشور با شماره طبقه علمی های قطب تحقق - فناوری و تحقیقات ، علوم وزارتاین برنامه ذیل ردیف  1296سال در 
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 بخش دهم

 امور رفاه اجتماعی
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 فصل چهل و پنجم

 امداد و نجات
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 8- مقدمه 

شود. در این فصل اعتبارات جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، سازمان جوانان هالل احمر و مرکز پزشکی حج و زیارت منظور می

و ارائه  و سوانح دیدگان حوادثسه برنامه: آمادگی مقابله با حوادث و سوانح، ارائه خدمات امداد و نجات به آسیبفصل امداد و نجات شامل 

 گیرد:های زیر صورت میگردد. در چارچوب این سه برنامه فعالیتدیدگان میتی و درمانی به آسیبخدمات حمای

 آموزش عمومی و همگانی امدادی به دانش آموزان و دانشجویان 

 آموزش عمومی و همگانی به خانواده ها 

 جذب و بکارگیری داوطلبان هالل احمر 

 جذب و بکارگیری جوانان هالل احمر 

 های تخصصی امداد و نجات به امدادگران و نجاتگران آموزش مهارت 

 ارایه خدمات امداد و نجات به آسیب دیدگان حوادث و سوانح 

 ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان حوادث و سوانح 

 تامین سایر اقالم و ملزومات امدادی آسیب دیدگان حوادث و سوانح 

 تامین پوشاک آسیب دیدگان حوادث و سوانح 

 راک آسیب دیدگان حوادث و سوانحتامین خو 

 تامین سرپناه موقت آسیب دیدگان حوادث و سوانح 

 

 2- وضعیت جمعیت هالل احمر در اسناد فرادستی 

 2-8-  هاتیمأمورشرح وظایف و 

مجلس شورای اسالمی، جمعیت هالل احمر  02/02/0630های جمعیت هالل احمر مصوب براساس ماده واحده قانون وظایف و مسئولیت

های جمعیت المللی مربوط به اهداف، وظایف و مسؤولیتباشد و به کلیه تعهدات و قراردادهای مصوب بیندارای شخصیت حقوقی مستقل می

ها و قوانین جمهوری اسالمی ایران مغایرت سیاستی و مقررات  اتحادیه جهانی صلیب سرخ و هالل احمر که با هالل احمر و صلیب سرخ جهان

 کند.های هالل احمر و صلیب سرخ در جهان حفظ مینداشته باشد پایبند بوده و روابط خود را در چارچوب سیاست خارجی کشور با کلیه جمعیت

 اهداف و وظایف براساس اساسنامه

 عبارتند از:  اهداف جمعیت

 تالش برای تسکین آالم بشری،

 ها ها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتتامین احترام انسان 

 ها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنهاحمایت از زندگی و سالمت انسان

 بدین قرار است: در سطح کشور و خارج از کشوروظایف جمعیت 

 ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از کشور .0

 های اولیه در حوادث غیرمترقبه به وسیله امدادگرانارایه کمک .0

ه و تربیت کادر امدادی و نیروی ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی در این زمینبرنامه .6

 انسانی مورد نیاز

 ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم .4
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آوارگان، پناهندگان، معلولین و ایجاد حس تعاون، تفاهم، کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آالم .5

 دوستی و نیکوکاری بین مردم

های انسانی و کوشش در جهت برقراری و ش در جهت تسکین آالم بشری و کمک به امر سالمت جامعه و دفا  از ارزشتال .3

 ها.دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت

وانان های مربوط به آنها و تربیت و آموزش جها و فعالیتگیریاداره امور جوانان جمعیت و توسعه مشارکت جوانان در تصمیم .7

 مذکور به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و عام المنفعه

کمک به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور با موافقت وزارت بهداشت و  .8

 خ و هالل احمر جهانی هستند.المللی صلیب سربا همکاری هالل احمر و صلیب سرخ جهانی که عضو اتحادیه بین

 2-2- های کلی نظام در مورد پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبهسیاست 

سازی مسئوالن و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی ازسوانح و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده افزایش و گسترش آموزش .0

 .های جوی و اقلیمیویژه خطر زلزله و پدیدهمترقبه به طبیعی و حوادث غیر

گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی وکاستن از خطرات اینگونه حوادث با  .0

 .اولویت خطر زلزله

 :بحرانایجاد مدیریت واحد باتعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره  .6

های اجرایی مسئول، به های اطالعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی وسازمانایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکه -0-6

 .رسانی دقیق و بهنگام درزمان وقو  حادثهمنظور هشدار به موقع و اطال 

و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت  وجوها و امکانات الزم برای اجرای سریع و مؤثرعملیات جستتقویت آمادگی -0-6

 .فوق هایهای داخلی و خارجی در زمینهرسانی و سازماندهی کمکهای تبلیغاتی و اطال سیاست دیدگان، تنظیمآسیب

مسلح در  دولتی و نیروهایو نهادهای عمومی غیر های مورد نیاز اعم از دولتیدر اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی  -6 -6

 .طول زمان بحران

 .دیدهاصولی و فنی مناطق آسیب سازیدیدگان و بازهای جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیببرنامه تدوین .4

 .حمایتیهایویژه و صندوقمالی و تشویقی، تسهیالتهایها، حمایتنظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواعبیمه گسترش .5

 2-6- ه های عملیاتی و پروژه های اولویت دار در برنامه ششم توسعه در  مورد پیشگیری و کاهش خطرات برنام

 ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه

 های همگانی امداد و نجاتارتقای ارائه آموزش -

 های تخصصی ویژه امدادگران و نجاتگرانتوسعه ارائه آموزش -

 با جمعیت کل کشورگانه امدادی متناسب  00تامین اقالم  -

 های امداد و نجات متناسب با کل جمعیت کشورپوشش پایگاه -

 ارتقاء فرآیند بازپیوند خانواده بعد از بروز حوادث و سوانح -

 المللیتدوین فرآیند عملیات امداد و نجات براساس استانداردهای ملی و بین -

 داردهای تدوین شدههای جدید امداد و نجات برحسب استاناندازی پایگاهتاسیس و راه -

 ساماندهی و ارتقا کیفی و کمی تیمهای واکنش سریع -

 ارائه خدمات حمایتی )توانبخشی، درمان اضطراری و روانی( -

 تاکید بر برگزاری مانورهای آمادگی امداد و نجات -
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 کاهش زمان پاسخگویی در حوادث و سوانح -

 های امداد و نجات متناسب با کل جمعیت پوشش پایگاه -

 المللیعملیات امداد و نجات براساس استانداردهای ملی و بینانجام  -

 ارتقای کمی و کیفی بسته خدمات امداد و نجات -

 2-4- های مالی حوزه امداد و نجات در  مورد پیشگیری و کاهش خطرات ناشیی از سیوانح طبیعیی و    اولویت

 حوادث غیرمترقبه

 درصد از میزان استاندارد تعیین شده 02دیدگان به میزان حداقل  قلم( مورد نیاز آسیب 00تامین سبد کاالی امدادرسانی ) -

 پایگاه سایر و فصلی 0022پایگاه ثابت و  522های امداد و نجات موجود به تعداد نگهداری پایگاه -

 های همگانی و عمومی امداد و نجاتآموزش تخصصی امداد و نجات و آموزش -

 خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی -

 های ستادیها ، مراکز آموزشی و درمانی و توانبخشی، انبارها و ساختمانخرید و احداث، نوسازی  پایگاه -

 تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه امداد و نجات از قبیل آمبوالنس ، خودروهای مجهز امداد و نجات -

 های اجتناب ناپذیر پرسنلیتامین هزینه -

 ، زمینی، دریایی و مخابراتینگهداری و تعمیر تجهیزات امداد هوایی -

 ها و حوادث و سوانح و امداد و نجاتهای ایاب و ذهاب داوطلبان فعال در پایگاهتامین هزینه -

 2-6- ششم توسعه برنامه پنج ساله مواد  آثار مالی و 

 و به شرح زیر می باشد: 77در قانون برنامه ششم توسعه ، مهمترین حکم ماده قانونی ، ماده 

آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب -77ماده 

 ازحوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد: 

 های اجتماعی مردمهای مردمی و افزایش مشارکتاستفاده از توان و ظرفیتکمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با  -الف

 توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور -ب

 .آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانحذیری و افزایش تابهای همگانی جهت کاهش خطرپهای عمومی به ویژه آموزشافزایش آگاهی -پ

( %0درصد)( قانون امور گمرکی به یک036( مندرج در ماده)%5/2درصد)در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم -ت

 گیرد.احمر قرار میتی در اختیار جمعیت هاللافزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنوا

 52های بین شهری امداد و نجات و براساس استاندارد هر برای تکمیل پایگاهبه منظور اجرایی کردن مفاد احکام قانون برنامه ششم توسعه 

میلیارد ریال  00و هزینه ایجاد هر پایگاه پایگاه ایجاد گردد  02بایستی ساالنه کیلومتر یک پایگاه و براساس برآوردهای برنامه ششم که می

باشد )الزم به ذکر است تامین منابع از محل مورد نیاز می 0608پایگاه برای سال  02میلیارد ریال برای ایجاد  0802باشد اعتباری بالغ بر می

 باشد(. منابع عمومی و اختصاصی می

هزار نفر به منظور تحقق اهداف برنامه  0522هزار ریال، بدین ترتیب برای  322به منظور آموزش همگانی با احتساب هزینه آموزش هر نفر 

باشد. از سوی دیگر به منظور آموزش تخصصی امداد و نجات براساس اهداف برنامه ششم میلیارد ریال مورد نیاز می 0522ششم اعتباری معادل 

 میلیارد ریال مورد نیاز است. 080یلیون ریال، اعتباری معادل م 0هزار نفر نیروی تخصصی با احتساب هزینه سرانه  00توسعه برای 

 03میلیون ریال، اعتباری معادل  68هزار خانوار و هزینه هر سبد معادل  302نفره (برای  4به منظور تامین سبد  امداد و نجات )برای هر خانوار 

 باشد.هزار میلیارد ریال مورد نیاز می
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 6- تصویر کالن فصل 

 6-8-  ای دستگاه در فصل امداد و نجاتها و متغیرهای بودجهو تحلیل عملکرد مهمترین شاخصبررسی 

قلم کاالی  00های این حوزه شاخص تامین در خصوص عملکرد اهداف کمی ارایه خدمات امداد و نجات به جامعه هدف از مهمترین شاخص

درصد ارتقاء یافته است که نسبت به سال  40.67این شاخص به رقم  0603باشد که در این مورد در سال امدادی متناسب با جمعیت کشور می

توان به چادرهای امدادی، ست بهداشتی، پک آشامیدنی سالم و درصد افزایش پیدا کرده است. از مهمترین اقالم این کاالها می 05.00 0605

های احتمالی آموزشهای تخصصی ویژه امدادگران و نجاتگران نبسته مواد غذایی ویژه اشاره نمود. به منظور مدیریت رویارویی هدفمند با بحرا

 درصد این شاخص تحقق یافته است. 022ای شده است، که در این زمینه تاکید ویژه

های ای داشت، در این زمینه درصد تیمدر هنگام بروز حوادث و سوانح، بهداشت روانی جامعه یکی از مواردی است که باید به آن توجه ویژه

 درصد واحد افزایش داشته است. 0.0درصد ارتقاء یافته است که  00.4به رقم  0603یت روانی جمعیت آسیب دیده در سال حما

ریزی شده در حوزه امداد و نجات، دسترسی سریع نیروهای امداد و نجات در کمترین زمان ممکن برای امداد و نجات از مهمترین اهداف پایه

دقیقه بود که با تجهیز نیروهای امدادی و انجام  8.05دیدگان زمان دسترسی برای ارائه خدمات به آسیب 0605ل باشد. در سادیدگان میآسیب

دیدگان حوادث و سوانح را به لحاظ زمان طالیی برای دقیقه کاهش یافته و این امر خدمات رسانی به آسیب 8.25های الزم این زمان به آموزش

 ارائه خدمات بهبود داده است.

 

 4- ها، راهبردها و اقدامات اجرایی هدف 

(: هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی8فرم شماره )  
 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

 فعالیتاقدامات اجرایی  راهبردها هاهدف ردیف

0 0 6 4 

 آمادگی مقابله با حوادث و سوانح  0

مقابله با حوادث و سوانح از  یآمادگ

های عمومی و طریق آموزش

 تخصصی امداد و نجات

 آموزان و دانشجویانآموزش عمومی و همگانی امدادی به دانش

 آموزش عمومی و همگانی به خانواده ها

 نجات به امدادگران و نجاتگرانآموزش مهارتهای تخصصی امداد و 

 جذب و به کارگیری جوانان هالل احمر

 جذب و به کارگیری داوطلبان هالل احمر

0 
ارائه خدمات امداد و نجات به 

 دیدگان حوادث و سوانح آسیب

های ارائه خدمات امدادی و کمک

اولیه در حوادث و سوانح در داخل و 

 خارج از کشور

 دیدگان حوادث و سوانحامداد و نجات به آسیبارائه خدمات 

6 
ارائه خدمات حمایتی و درمانی 

 دیدگان به آسیب

های ارائه خدمات امدادی و کمک

اولیه در حوادث و سوانح در داخل و 

 خارج از کشور

 دیدگان حوادث و سوانحارائه خدمات درمانی به آسیب

 دیدگان حوادث و سوانحتأمین پوشاک آسیب

 دیدگان حوادث و سوانحتأمین خوراک آسیب

 دیدگان حوادث و سوانحتأمین سایر اقالم و ملزومات امدادی آسیب

 دیدگان حوادث و سوانحتأمین سرپناه موقت آسیب



 

 

 

 6- های اجراییهای عملکرد و برآورد اعتبارات دستگاهتعیین سنجه 

 ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 2فرم شماره )

 060222 بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه جمعیت هالل احمر جمهور ی اسالمی ایران اجرایی اصلی:عنوان دستگاه 

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

برنامه 

 اجرایی/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد)هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد

8633 

عملکرد 

ماهه  شش

8636 

پیش بینی 

8636 

بینی  پیش

برنامه  

8631 

برآورد 

8631 

 عملکرد

8633 

عملکرد 

شش ماهه 

8636 

پیش بینی 

8636 

پیش بینی 

برنامه  

8631 

برآورد 

8631 

عملکرد

8633 

عملکرد 

شش ماهه 

8636 

بینی  پیش

8636 

بینی  پیش

برنامه  

8631 

برآورد 

8631 

0020220222 
برنامه آمادگی مقابله با 

 حوادث و سوانح

میزان 
کاهش 
 آسیب دیده

06644733 3074223 00808036 04706306 04430466 6،006،263 0،752،332 5،326،065 5،676،004 5،028،672 2.060 2.070 2.086 
 

2/63  

0020220220 

آموزش عمومی و 
همگانی امدادی به دانش 

 آموزان و دانشجویان

 5076560 0803484 6442074 نفر
 

6706768 
 

6376200 
480،352 004،234 840،285 738،778 750،428 2.042 2.030 2.030 2.020 2.02 

0020220220 
آموزش عمومی و 
 همگانی به خانوادهها

 2.03 2.035 2.007 2.007 2.002 0،445،005 0،478،008 0،540،403 430،255 007،870 8056640 0070043 00085023 6306643 8465036 نفر

0020220226 

آموزش مهارتهای 
تخصصی امداد و نجات 
 به امدادگران و نجاتگران

 08.50 00.600 00.555 00.555 00.306 0،207،403 0،008،554 0،005،020 656،245 380،653 68480 42025 54603 05356 64742 نفر

0020220224 
جذب و بکارگیری جوانان 

 هالل احمر
 2.80 2.046 2.705 2.705 2.362 005،043 0،253،068 0،203،505 607،044 487،548 0002570 0047765 0403805 450670 776823 نفر

0020220225 
جذب و بکارگیری 
 داوطلبان هالل احمر

 0.63 0.600 0.272 0.272 2.062 008،406 040،543 030،268 627،050 304،326 373066 720780 808477 087050 332786 نفر

0020220222 

برنامه ارائه خدمات امداد 
و نجات به آسیب دیدگان 

 حوادث و سوانح

میزان 
کاهش 
 آسیب دیده

482083 008067 536280 438780 470083 6،600،036 0،586،068 4،480،025 4،880،883 4،773،040 3.002 7.058 7.058 02.645 02.00 

0020220220 

ارائه خدمات امداد و 

نجات به آسیب دیدگان 
 حوادث و سوانح

 02.00 02.645 7.058 7.058 3.002 4،773،040 4،880،883 4،480،025 0،586،068 6،600،036 470083 438780 536280 008067 482083 نفر

0020226222 

برنامه ارائه خدمات 
حمایتی و درمانی به 

 آسیب دیدگان

 6.0760 6.070 0.480 0.460 0.032 6،546،362 6،360،044 6،406،285 567،834 0،527،805 0003700 0027720 0426438 000070 0020540 آسیب دیده

0020226220 

ارائه خدمات درمانی به 
آسیب دیدگان حوادث و 

 سوانح

 02.45 02.700 8.620 8.620 7.000 738،860 704،083 707،020 055،704 447،000 76325 70458 03260 08732 30068 خانوار



 

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

برنامه 

 اجرایی/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد)هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد

8633 

عملکرد 

ماهه  شش

8636 

پیش بینی 

8636 

بینی  پیش

برنامه  

8631 

برآورد 

8631 

 عملکرد

8633 

عملکرد 

شش ماهه 

8636 

پیش بینی 

8636 

پیش بینی 

برنامه  

8631 

برآورد 

8631 

عملکرد

8633 

عملکرد 

شش ماهه 

8636 

بینی  پیش

8636 

بینی  پیش

برنامه  

8631 

برآورد 

8631 

0020226220 
تأمین پوشاک آسیب 
 دیدگان حوادث و سوانح

 8.07 8.673 3.446 3.446 5.326 820،820 800،700 780،806 008،042 308،404 07838 03830 000640 08432 000076 نفر

0020226226 
تأمین خوراک آسیب 
 دیدگان حوادث و سوانح

 0.64 0.630 0.247 0.247 2.002 008،506 060،608 002،300 60،076 076،880 030040 038706 002775 60406 000254 نفر

0020226224 

تأمین سایر اقالم و 
ملزومات امدادی آسیب 
 دیدگان حوادث و سوانح

 0.74 0 0.085 0.085 0.022 0،050،008 0،005،740 0،004،835 058،007 800،034 453037 455635 532562 70738 438006 نفر

0020226225 

تأمین سرپناه موقت 
آسیب دیدگان حوادث و 

 سوانح

 00.3620 00.830 05.084 05.084 06.002 485،050 400،077 438،506 70،062 637،063 04702 04470 62354 4332 07360 نفر

0024220222 

برنامه ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی به 

 زائران

 5.028 5.028 6.008 6.000 6.660 60،040 60،040 66،277 0،250 04،503 3203 3203 8402 500 4682 زایر

0024220220 

ارائه خدمات بهداشتی، 
درمانی و توانبخشی به 

 زائران

 3.658 3.658 4.800 4.800 4.800 08،260 08،260 00،770 0،847 04،602 4402 4402 3280 678 0008 نفر

0024220220 
ارائه خدمات ضروری به 

 زائران
 0.86085 0.842 0.405 0.405 2.002 6،020 6،020 6،008 024 073 0383 0383 0660 044 0450 نفر

0024226222 
برنامه ارائه خدمات 
 توانبخشی به نیازمندان

 02 0 7.562 7.504 3.360 0،520،272 0،542،037 0،470،302 657،057 705،446 057464 055870 005575 47244 000825 نیازمند

0024226220 
ارائه خدمات توانبخشی 
 فیزیکی به نیازمندان

 7 7.600 5.368 5.368 4.020 662،703 0،085،700 604،662 70،343 040،304 43666 43035 57508 00728 62508 نفر

0024226220 
ارائه خدمات توانبخشی 
 مکانیکی به نیازمندان

 00 02.806 8.608 8.608 7.066 0،072،074 655،048 0،048،002 085،300 345،800 000020 020327 068247 64663 80087 نفر
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 8- مقدمه 

ها متعهد هستند با بهترين شکل ممکن آن را رفاه هر جامعه، بیانگر توجه به شان انساني افراد و همبستگي اجتماعي درآن جامعه است و دولت

سازی به ای، حمايتي وتوانمندهای بیمهو نظارت در حوزهريزی، هماهنگي تامین کنند. راهبری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي از طريق برنامه

 باشد.منظور تحقق عدالت اجتماعي با رعايت اصول جامعیت، کفايت و فراگیری، رويکرد حوزه رفاه اجتماعي کشور مي

 شود:های زير ميي به شاخصهايي است که موجب دستیابها و برنامههای قلمرو رفاه و تأمین اجتماعي عمدتاً اتخاذ استراتژیمحور فعالیت

 تحقق عدالت اجتماعي -

 تأمین امنیت اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و فرهنگي -

 تأمین و تضمین سطح مناسب معاش برای خانوارها    -

ری کارگینوع از طريق بهنفس افراد و خانوارها در جامعه و در نهايت ايجاد تفاهم، همبستگي اجتماعي و کمك به همتقويت آرامش و عزت -

 های اجتماعي.ای، حمايت و مساعدتابزارهای بیمه

ترين پیش نیازهای توسعه پايدار در جوامع مختلف است و بدين جهت همواره سرلوحة کار مندی و ارتقاء رفاه اجتماعي يکي از اساسيبهره

ای برخوردار از رفاه و ساله توسعه، جامعه ايراني جامعهانداز بیست گیران قرار دارد. در قانون اساسي و همچنین در سند چشمريزان و تصمیمبرنامه

ترين وظايف حوزه رفاه اجتماعي بر اساس قوانین های برابر به دور از تبعیض در نظر گرفته شده است. مهمامنیت غذايي، تأمین اجتماعي، فرصت

ای و فراگیری، جامعیت، کفايت نظام، بسط پوشش بیمه سازی برای تحقق اصولجاری کشور خصوصاً نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي، زمینه

 اجتماعي است.ای و حمايتي در نظام جامع رفاه و تامینهای اجرايي بیمههماهنگي در برنامه حمايتي کشور و ايجاد

صندوق بازنشستگي کشوری، تأمین اجتماعي،  سازمان، : وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعيهای متولي امور بیمه در کشور عبارتند ازدستگاه 

های بیمه و روستايیان و عشاير، سازمان بیمه سالمت ايران، سازمان تأمین اجتماعي نیروهای مسلح، صندوق کشاورزان، صندوق بیمه اجتماعي

مخابرات، شهرداری تهران،  های تابعه، صنعت نفت،های بیمه مرکزی ايران و شرکتها )از قبیل صندوقها و سازمانبازنشستگي وابسته به وزارتخانه

 .هواپیمايي و...(

 های زير است:فصل بیمه های اجتماعي شامل برنامه

 برنامه پرداخت حق بیمه پايه اجتماعي بیمه شدگان خاص

 برنامه پوشش بیمه سالمت ايثارگران

 برنامه پوشش بیمه پايه اجتماعي اقشارخاص

 برنامه پوشش بیمه پايه اجتماعي طالب وايثارگران

 برنامه پوشش بیمه پايه اجتماعي مددجويان بهزيستي

 برنامه پوشش بیمه پايه اجتماعي مددجويان تحت پوشش

 برنامه پوشش بیمه پايه اجتماعي کارکنان دولت

 برنامه پوشش بیمه پايه اجتماعي کشاورزان،روستايیان وعشاير

 بیمه پايه برنامه پوشش بیمه پايه سالمت ايرانیان فاقد

 پوشش بیمه پايه سالمت رايگان روستايیان،عشايروساکنین شهرهای زيربیست هزارنفربرنامه 

 برنامه پوشش بیمه پايه سالمت مددجويان شهری

 برنامه پوشش بیمه پايه سالمت مددجويان بهزيستي

 برنامه پوشش بیمه پايه سالمت مشموالن نیروهای مسلح

 برنامه پوشش بیمه پايه سالمت کارکنان دولت
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 ه پوشش بیمه تکمیلي درمان ايثارگرانبرنام

 برنامه پوشش بیمه سالمت طالب وروحانیون

 های ترك اعتیاد معتادان به مواد مخدر و روانگردانبرنامه پوشش هزينه

 روزیبرنامه پوشش بیمه پايه اجتماعي کارکنان شاغل در مراکز غیردولتي روزانه و شبانه

 برنامه راهبری  بیمه سالمت

 کشور مقیم خارجي افراد سالمت پايه بیمه شپوش برنامه

 

 2- وضعیت فصل در اسناد فرادستی 

 2-8-  هاتیمأمورشرح وظایف و 

 صندوق بازنشستگی کشوری  -الف

 مجلس شورای اسالمي تاسیس شده است. 3131قانون استخدام کشوری مصوب سال  07صندوق بازنشستگي کشوری براساس اصالحیه ماده 

  هاماموریتشرح وظایف و 

 اجرا، تعمیم و گسترش بیمه اجتماعي شاغالن کشوری -

 ها در بازارهای پر بازده به منظور پرداخت تعهدات آتي صندوقگذاریتقويت سرمايه -

 پرداخت حقوق و مزايای بازنشستگان و موظفین کشوری -

 سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح  -ب

 هیئت وزيران تاسیس شده است. 3111قانون برنامه سوم توسعه اساسنامه مصوب سال  301استناد ماده سازمان تامین اجتماعي نیروهای مسلح به 

 هاشرح وظایف و ماموریت

 توسعه کمي و کیفي بیمه اجتماعي شاغالن لشکری -

 ها در بازارهای پربازده به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان گذاریتقويت سرمايه -

 ستگان، موظفین و مستمری بگیران لشکریپرداخت حقوق و مزايای بازنش -

 توسعه کمي و کیفي بیمه خدمات درماني به کلیه مشمولین -

 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر -ج

اجتماعي و ( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین 1( قانون برنامه پنجم توسعه و بند )د( ماده )69اين صندوق به استناد بند )الف( ماده )

 هیئت وزيران تامین شده است. 3111اساسنامه مصوب سال 

 هاشرح وظایف و ماموریت

 توسعه کمي و کیفي بیمه اجتماعي روستائیان و عشاير -

 هاوصول حق بیمه -

 گذاری در بازارهای پربازده برای پرداخت تعهدات آتي صندوقتقويت سرمايه -

 سازمان تامین اجتماعی  -د

 باشد.تأسیس شده است که وظايف آن به شرح ذيل مي 3131ماعي به موجب مصوبه شورای انقالب فرهنگي در سال سازمان تامین اجت
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 هاشرح وظایف و ماموریت

 کنندگان مزد يا حقوق و صاحبان حرف و مشاغل آزادتوسعه کمي و کیفي بیمه اجتماعي کلیه دريافت -

 ها در بازارهای پربازده به منظور پرداخت تعهدات قانوني  گذاریتقويت سرمايه -

 بگیران پرداخت حقوق و مزايای بازنشستگان، موظفین و مستمری -

 توسعه کمي و کیفي بیمه خدمات درماني به کلیه مشمولین -

 های تحت پوشش سازمانرسیدگي کارآمد به وضعیت شرکت -

 سرمايه گذاری های مستقیم و غیرمستقیمنظارت و ارزشیابي امور  -

 طراحي و تدوين راهبردها و استراتژی های سرمايه گذاری -

 همچنین رسیدگي به امور مربوط به سوابق بیمه ای -

 شدگانانجام خدمات و تعهدات قانوني )کوتاه مدت و بلندمدت ( به بیمه -

 الکیت و استیجاری سازمانارائه درمان مستقیم با استفاده از تمامي امکانات درماني تحت م -

 غیردولتيبخش دولتي و  ها و مراکز درمانيبیمارستان و های پزشکيارائه درمان غیرمستقیم از طريق خريد خدمت پزشکان، گروه -

 سازمان بیمه سالمت ایران -هـ 

قانون برنامه پنجم توسعه تاسیس  11هیئت وزيران موضوع بند )ب( ماده  3163سازمان بیمه سالمت ايران به استناد اساسنامه مصوب سال 

 شده است.

 هاوظایف و ماموریت شرح

 های سالمتتوسعه کمي و کیفي بیمه -

 دستیابي به پوشش فراگیر و عادالنه خدمات سالمت -

 خريد راهبردی خدمات سالمت با رعايت نظام ارجاع -

 ها و راهنماهای بالیني خدمات درمانياجرا و بازنگری استانداردها، پروتکل -

 ها )سهم فرد، دولت و دستگاه اجرايي(صول حق بیمهو -

 2-2- اندازاهداف و سیاست های مرتبط با سند چشم 

های برابر، توزيع مناسب درآمد ، نهاد مستحکم خانواده، به دور ای برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذايي، تامین اجتماعي، فرصتجامعه

 محیط زيست مطلوبمند از از فقر ، فساد، تبعیض و بهره

 2-6- اینظام در حوزه بیمههای کلی سیاست 

 های کلی برنامه ششم توسعهسیاست

 از: اهم سیاستهای کلي برنامه ششم توسعه در امور بیمه های اجتماعي عبارتند

 .کشور اجتماعي تأمین چنداليه و کارآمد شفاف، يکپارچه، جامع، نظام استقرار -17

 .مردم آحاد برای...( و رمان،بازنشستگي،ازکارافتادگيد بیمه شامل) پايه اجتماعي تأمین هایساختاربیمه واصالح کیفیت ارتقاء -1۴

 .سالمت هایبیمه وکیفي کمي یوتوسعه سالمت بخش پايداربرای مالي منابع تأمین -1-11

 فرهنگي مختلف هایصحنه در دولتي هایمسئولیت و امکانات و هافرصت و مالي تسهیالت در اسالمي انقالب ايثارگران به دادن اولويت

 .اقتصادی و
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 های اجتماعیهای کلی سالمت درباره بیمهسیاست

 .مديريت منابع سالمت از طريق نظام بیمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همکاری ساير مراکز و نهادها -3

 ف:درماني با هدهای بهداشتي و توسعه کمي و کیفي بیمه -۴

 همگاني ساختن بیمه پايه درمان -1

های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزينهپوشش کامل نیازهای پايه درمان توسط بیمه -1

 .بیماری، دغدغه و رنج ديگری نداشته باشد

ای که کیفیت ارائه خدمات پايه های قانوني و شفاف به گونهب دستورالعملارائه خدمات فراتر از بیمه پايه توسط بیمه تکمیلي در چارچو -3

 .درماني همواره از مطلوبیت الزم برخوردار باشد

ای های پايه و تکمیلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بیمهتعیین بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بیمه -9

 های غیرضروری در چرخه معاينه، تشخیص بیماری تا درمانها با حذف اقدامات زايد و هزينهبر اجرای دقیق بسته و نظارت مؤثر تولیت

 تقويت بازار رقابتي برای ارائه خدمات بیمه درماني -0

 .ولتي و غیردولتيهای سالمت مبتني بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي يکسان برای بخش دتدوين تعرفه خدمات و مراقبت -1

 

 های اجتماعیهای کلی جمعیت درباره بیمهسیاست 

های زايمان و درمان ناباروری مردان و ای هزينهاختصاص تسهیالت مناسب برای مادران بويژه در دوره بارداری و شیردهي و پوشش بیمه -

 .ربطزنان و تقويت نهادها و مؤسسات حمايتي ذی

 عه مهمترين راهبردهای حوزه بیمه های اجتماعي عبارتند از:برمبنای اسناد برنامه ششم توس -

 اجباری کردن بیمه همگاني پايه -

 های سالمتافزايش سهم دولت از کل هزينه -

 پزشك خانواده نظام ارجاع و -

 مديريت منابع از طريق بیمه ها -

 مشارکت به اندازه توان استفاده به اندازه نیاز  -

 تغییر نظام پرداخت -

 اقشار کم درآمدای پوشش بیمه -

 تدوين راهنماهای بالیني  -

 )مشارکت به اندازه توان( (progressive)استقرار حق سرانه پیشرونده  -

 ای(افزايش سهم پیش پرداخت از کل هزينه های سالمت )افزايش اثربخشي نظام بیمه -

 مديريت منابع از طريق تجمیع آنها -

 های تأمین منابعسازی روشمتنوع -

 های رسمي و غیررسميبگیر و شاغلین در بخشهای اجتماعي برای افراد غیرمزد و حقوقاجباری کردن بیمه -

 های بازنشستگيتعهدات جاری و تأديه مطالبات معوق به صندوق اجرای -

 سازی حداقل سن و سابقه بازنشستگي الزم با میزان امید زندگيمتناسب -

 امع هدفبهره مندی از منابع عمومي به صورت سرانه يکسان برای جو -

 اصالح ساختار کالن صندوقهای بیمه های اجتماعي در چهارچوب نظام تامین اجتماعي چند اليه -
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 توزيع جمعیت کشور بین صندوق های مختلف  بازنشستگي  بر اساس رابطه حقوق و دستمزد  -

 به کارگیری روش های علمي محاسبات بیمه ای در تنظیم امور صندوق ها  -

 فعالیت های اقتصادی  صندوق ها  سالم سازی  و شفاف سازی  -

 پرهیز از بنگاه داری  در صندوق های بیمه ای -

 تعیین ضوابط و اصول  سرمايه گذاری  صندوق ها -

 تعريف نظام چند اليه ای خدمات بیمه ای -

 2-6- دارهای اولویتهای عملیاتی و پروژهبرنامه  

 های بازنشستگیپروژه پایدار سازی منابع صندوق

توجه نقش بسیار مهم و های بازنشستگي، نهادهای مالي هستند که با دارا بودن منابع مالي فراوان و قابلتأمین اجتماعي و صندوقسازمان 

کنندگان مالي بازارهای مالي و سرمايه در همه کشورها هستند. ترين تأمینها از اصلينمايند. اين صندوقای در اقتصاد ايفا ميکنندهتعیین

باشد. های کفايت، پايداری و فراگیری و انسجام ميدهنده وجود بحران در حوزهگر و بازنشستگي کشور نشانهای بیمهعیت صندوقبررسي وض

های مختلف است، با پیشنهاد پروژه پايدارسازی کني مشکالت و بحران نیازمند انديشیدن تدابیر و انجام اصالحات در حوزهازآنجائیکه ريشه

های موجود و ارائه پیشنهادات های اقتصاد مقاومتي سعي بر بررسي وضعیت صندوقعنوان يکي از پروژهی بازنشستگي بههامنابع صندوق

 . شده استاصالحي در اين زمینه با توجه به تجربیات جهاني 

  اقدامات و دستاوردها در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 تحت پوشش، منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگياخذ اطالعات مربوط به جمعیت  -3

ای و اصالحات اجرايي تعدادی از کشورهای منتخب ازجمله آرژانتین، فرانسه، استرالیا،  سوئد انجام مطالعات تطبیقي و ترجمه ساختار بیمه -۴

 و ... و تهیه گزارش

 .APEXو  PROSTافزارهای برگزاری همايش و تشکیل جلسات آموزشي استفاده از نرم -1

 (، PROSTافزار پراست)بررسي و تحلیل وضعیت سازمان تأمین اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوری با استفاده از نرم -1

 کشوری.گری مستقل برای سازمان تأمین اجتماعي و صندوق بازنشستگيتدوين چارچوب اولیه اصالحات، محاسبات بیمه -3

 2-5- های مالی در برنامه دولت دوازدهماولویت  

گسترش کمي و کیفي پوشش بیمه سالمت و تامین منابع مالي الزم برای پرداخت بخشي از سهم بیمه کارکنان دولت، ساير اقشار و اتباع  -

 خارجي مقیم کشور

 تامین منابع مالي الزم برای پرداخت صددرصد حق بیمه خانوارهای روستايي وعشايری و اقشار نیازمند -

اخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت برای کارفرماياني که به جذب فارغ التحصیالن دانشگاهي با تامین منابع مالي الزم برای پرد -

 نمايند.مدرك کارشناسي اقدام مي

 تامین منابع مالي الزم برای پرداخت حق بیمه سهم اقشار بیمه شده از جمله رانندگان -

 های آسیب پذيرهای اجتماعي برای گروهتوسعه بیمه -

 های اجتماعي(های بیمهظام چند اليه تامین اجتماعي )اليهاجرايي شدن ن -

 همسان سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف -

 های درمانکاهش سهم پرداخت مردم از جیب در هزينه -
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 2-3- آثار مالی و مواد برنامه ششم توسعه 

 احکام و مواد قانونی برنامه ششم توسعه

 82ماده 

شده خود به سازمان تأمین اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسيدولت مکلف است در طول  -الف 

( قانون اساسي و اصالحات بعدی آن، 11های کلي اصل چهل و چهارم )اجتماعي از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست

يه نقدی در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتیازات مورد توافق اقدام کند. اين بند شامل امالك مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائي، تأد

 شود.دستگاههای زيرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومي غیردولتي نمي

ان تأمین اجتماعي تسويه گردد و هرگونه تعهد جديد برای ( بدهي دولت به سازم%37درصد)در اجرای حکم اين بند بايد ساالنه حداقل ده -تبصره

 بیني و تأمین شود.سازمان تأمین اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پیش

بگیران را سازمان تأمین اجتماعي موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری -ب

 .سازی نمايدمتناسب

( در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگي و وظیفه کارکنان دولت و مشموالن صندوق 3۴بند )ب( ماده )

 حاکم است.  ۴1/9/3101و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظیفه مصوب  17/1/3193تأمین اجتماعي مصوب 

از جمله اموال منقول و غیرمنقول،  -هاتعهدات و داراييگي کارکنان فوالد با کلیه وظايف، اختیارات، مؤسسه صندوق حمايت و بازنشست -پ

 يابد.سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انتقال مي

ای برای تعیین ارزش فعلي تعهدات آتي میزاني که براساس مطالعات محاسبه بیمهبه  -حداکثر طي مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتي صندوق

با منابع حاصل از واگذاری  -گیردرسد و مورد تأيید سازمان قرار ميماه به تأيید سازمان حسابرسي کشور مي)اکچوئری( که حداکثر ظرف مدت سه

داری از معادن و حقوق مالي دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان برالشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهرهسهام، سهم

 های ساالنه پادار خواهد گرديد.ها هر ساله در بودجهداری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاریسازی و خزانهخصوصي

 66ماده 

های پايدار برای بخش سالمت، توسعه کمي و کیفي بیمههای کلي سالمت، تأمین منابع مالي دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست

ت سالمت و مديريت منابع سالمت از طريق نظام بیمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تا پايان سال اول اجرای برنامه اقداما

 عمل آورد: های کلي سالمت بهزير را بر اساس سیاست

سرانه بیمه از طريق ارزيابي آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از يارانه دولت جهت حق پوشش بیمه سالمت برای تمامي -الف

 رسد.ای خواهد بود که به تصويب هیأت وزيران مينامهوسع و ضوابط ذيل و براساس آيین

 تکفل آنان است.بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحتاين حق -تبصره

 سالمت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:حق بیمه پايه  -ب

( حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار. %0خانواده روستايیان، عشاير و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمايتي معادل هفت درصد ) -3

 شود.ده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمین ميگروههای اجتماعي بر مبنای بند )الف( اين ما ( حق بیمه اين%377صددرصد )

 ( حقوق و مزايای مستمر آنان%0کارکنان دستگاههای اجرائي معادل هفت درصد ) -۴

 بخشي از حق بیمه مشموالن اين جزء از محل بودجه عمومي دولت در قالب بودجه سنواتي تأمین خواهد شد. -تبصره

 مطابق قانون تأمین اجتماعيمشموالن تأمین اجتماعي کسر حق بیمه  -1

 ( درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت%0سهم خانوارهای ساير اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد ) -1
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 یوهگروهي موردتأيیددفتر اتباع خارجي وزارت کشور،الزامیاست. ش پناهندگان درکشور،ازجمله مقیم پوشش بیمه سالمت برای افرادخارجي -3

االجراء ماه از زمان الزمای خواهد بود که حداکثر ظرف سهنامهبیمه براساسآيینتأمین حق برای وبرخوردارياز يارانه دولت بیمه حق دريافت

 های توسعه کشور حاکم است.( قانون احکام دائمي برنامه1رسد. حکم اين جزء بر حکم ماده )وزيران ميتصويب هیأتشدن اين قانون به

شده و دستگاه اجرائي را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان دستگاههای اجرائي مکلفند حق بیمه پايه سالمت سهم بیمه -پ

گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارايي از رديف مربوطه و گر پايه مربوطه واريز نمايند. درصورت عدم واريز با اعالم سازمان بیمهبیمه

 شود.گر پايه واريز ميربط برداشت و به حساب سازمان بیمهری دستگاه اجرائي ذیحساب جا

شده برای خدمات تشخیصي، بهداشتي و درماني مشمول بسته بیمه پايه سالمت توسط عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین -ت

 حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. های بیمه پايه با اشخاص حقیقي وشرکتهای بیمه تجاری و صندوق

دهنده خدمت، دارو و کاالهای سالمت در کشور اعم از دولتي، نهادهای عمومي کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه -ث

زش پزشکي های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آمومشي های مصوب دولت از خطغیردولتي، خصوصي و خیريه موظفند ضمن رعايت تعرفه

دهنده خدمت، دارو و تبعیت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقي و حقوقي و مؤسسات و مراکز ارائه

 کاالهای سالمت، حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوطه خواهد بود.

سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعیین و  پايه های بیمهخدمات )شمول و سطح خدمات( مورد تعهد صندوق بسته -ج

 پذيرد.گر درماني صرفاً مطابق اين بسته صورت ميشود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خريد خدمت توسط سازمان بیمهابالغ مي

گردد. از ابتدای سال ه در سازمان بیمه سالمت تشکیل ميشدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامپايگاه اطالعات برخط بیمه -چ

شدگان از مراکز بهداشتي، تشخیصي، درماني و دارويي به صورت واحد و يکسان توسط سازمان دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دريافت خدمات بیمه

 شود.بیمه سالمت طراحي و اجراء مي

ای در های بیمهها و سازمانهای درماني صندوقامه نسبت به ايجاد وحدت رويه بین بیمهدولت مکلف است طي سال اول اجرای قانون برن -ح

 چهارچوب قانون اقدام کند.

 68ماده 

کار جوان، چنانچه طي اجرای قانون برنامه نسبت به جذب برای ترغیب کارفرمايان و کارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نیروی

با مدرك حداقل کارشناسي به صورت کارورزی اقدام نمايند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاريخ التحصیالن دانشگاهي فارغ

 باشند. شروع به کار معاف مي

داری و دار و نحوه تأمین هزينه به پیشنهاد سازمان، سازمان اهای کاری اولويتاجرائي اين ماده شامل شیوه معرفي، زمینه نامهآيین -تبصره

 رسد.استخدامي کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي طبق بودجه سنواتي به تصويب هیأت وزيران مي

 12ماده 

های های بازنشستگي ) اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعي و ساير صندوقشدگان صندوقبرقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه

 باشد. و بانکها( بر مبنای میانگین دو سال آخر دريافتي که دارای کسور بازنشستگي مي بازنشستگي دستگاهها، نهادها

توانند رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند مي -تبصره

 یمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.متناسب با دريافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق ب

 16ماده 

آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون نشاني و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زياندولت موظف است مشاغل آتش

 گردد.معتبر تلقي مي ۴7/3/3191حفاظت در برابر اشعه مصوب 
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 36ماده 

گیرند. دولت در دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار ميرسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست مياصحاب فرهنگ و هنر و  -ح

 دهد.های اعتباری را به اين منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار ميچهارچوب لوايح بودجه سنواتي کمك

ء شدن اين قانون به پیشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، االجراماه پس از الزمنامه اجرائي اين بند ظرف مدت ششآيین -تبصره

 رسد.سازمان تبلیغات اسالمي، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمي ايران و سازمان تهیه و به تصويب هیأت وزيران مي

 862ماده 

 حمايت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پايه و تکمیلي برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پايان دوران شیرخوارگي -د

  866 ماده

االجراء شدن اين ماه از تاريخ الزمهای تحکیم خانواده ظرف ششوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است در راستای سیاست  -ب

 گیری قانوني ارائه نمايد.دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیمطرح الزم برای ايجاد بیمه اجتماعي زنان خانه قانون بررسي و

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

 6ماده 

های بازنشستگي و جلوگیری از ايجاد هرگونه انحصار يا امتیاز ويژه برای به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش کارآمدی بیمه -

های بازنشستگي غیردولتي با تضمین پوشش تعهدات آتي شود صندوقهای بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده ميصندوق

ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هیات وزيران نامهبازنشسته براساس آيین شدگانبیمه

 رسد، ايجاد گردد.مي

 های مکمل و در قالب نظام تامین اجتماعي چند اليه است.ها در اليه بیمهفعالیت اينگونه صندوق -تبصره

 5ماده 

های بیمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصي جهت بیمه شدگان ظور برقراری بیمه تکمیلي بازنشستگي، صندوقبه من -

 با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمايد.

  3ماده 

اخراج، استعفاء و استفاده از  توانند در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدی،های بازنشستگي ميکارکنان تحت پوشش صندوق -الف

مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به 

 استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

ای در را در رديف جداگانه ۴/1/3131( قانون تامین اجتماعي مصوب ۴1( ماده )۴دولت موظف است هرساله اعتبار الزم موضوع تبصره ) -ب

 بیني کند.قانون بودجه ساالنه پیش

االجرا شدن اين قانون در صورتي که دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تامین اجتماعي و بازنشستگي ديگری از زمان الزم

دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه تامین اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي  گردد، درصورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و

 شوند.مند ميآنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگي هر دو صندوق بهره

های مربوط از نندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بیمه سالمت است. هزينهآزمايش اجباری برای تايید سالمت کلیه را 6ماده  -بند ب

 شود.( تامین مي۴( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )17محل اعتبار موضوع ماده )



 336 های اجتماعیبیمه :مششفصل چهل و  م: امور رفاه اجتماعی /دهبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

 
 

 56ماده 

و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت بنیان کردن به منظور بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعي در جامعه، کاهش فقر  -الف

ها و توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تامین اجتماعي و تقويم و اثر سنجي برنامه

های سیاستي( زير متناسب با یه و تدوين و اجرای )بستهاقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگي اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به ته

 فرآيندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:

های اجتماعي( مبتني بر ايجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذينفعان در تامین مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش بسته سیاستي )بیمه -3

 گي در کشورهای اجتماعي درماني و بازنشستضريب نفوذ بیمه

اجرای مراتب فوق براساس نیازمنديابي فعال، غربالگری اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هداف  -8تبصره 

يط هدايت ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شراپذيرد و به نحوی که منجر به اثربخشي بیشتر اجرای هدفمندی يارانهانجام مي

های شود و در قالب اعطای يارانهای، آموزشي و مسکن به کارگرفته ميمعیشتي، بیمهو به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذايي،

 شود.ای )درمان، بازنشستگي و بیکاری( مسکن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه مينقدی، کااليي، بیمه

منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي و تقويت نظام چند اليه تامین به  -2 تبصره

ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازی فقرا و محرومان و اجتماعي با رعايت يکپارچگي، انسجام ساختاری، همسويي و هماهنگي بین اين اليه

های مکمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر های پايه و بیمههای پايه شامل مستمریهای اجتماعي، بیمههش آسیبساير گروههای هدف و کا

نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصي و های اجرايي برای تحقق اهداف، وضع آيینربط، تصويب شاخصعملکرد دستگاههای ذی

ت شورای عالي رفاه و تامین اجتماعي با تصويب وزرای عضو شورای مذکور و تايید رئیس جمهور و ابالغ های مذکور، تصمیماراهبردی برای حوزه

 االجرا است.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، الزم

اند، دولت مکلف است کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعي روستايیان و عشاير را که به سن هفتادسالگي رسیده -ب

صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختي، در

 مستمری به آنان پرداخت نمايد.

يك سال به سنوات االجرا شدن اين بند تا پنج سال، هر سال يك سال از سقف سن بازنشستکي کم خواهد شد و از تاريخ الزم -8تبصره 

 گردد.پردازی افزوده ميبیمه

 گردد.گذاران جديد اين صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین ميشرط سني برای عضويت بیمه -2تبصره 

( قانون احرای ۴6و ماده ) 33/37/3111ها مصوب ( قانون هدفمند کردن يارانه0بار مالي ناشي از اجرای اين بند )ب( ماده ) -6تبصره 

 .شودو اصالحات بعدی آن تامین مي 3111/1/۴3( قانون اساسي مصوب 11های کلي اصل چهل و چهارم )تسیاس

بايستي اعتبارات الزم برای ای ميبراساس مفاد قوانین برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمي، به منظور تحقق اهداف مندرج  در حوزه بیمه

 گردد.بیني تحقق اهداف مذکور به شرح زير پیش

درصد حق بیمه رانندگان وسائط نقلیه درون شهری و برون شهری، زنان سرپرست خانوار، صیادان، مربیان مهد  3/31تا  37پرداخت  -

ها در راستای تبصره میلیارد ريال از محل هدفمندی يارانه ۴1777باشند به میزان نفر(که دارای کارفرما نمي 3ر۴97ر777کودك )به تعداد 

 نون برنامه ششم توسعه مبني بر تامین اعتبار برای هر گونه تعهد جديد برای سازمان تامین اجتماعي(قا3۴ماده )

اجرای قانون بازنشستگي پیش از موعد کشاورزان، روستائیان و عشاير مشترك صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان ، روستائیان و عشاير که  -

 میلیارد ريال  ۴377عال شوند مسال سابقه بازنشسته مي 37سال سن و  07با 

 هزار میلیارد ريال ۴77تاديه بدهي دولت به سازمان تامین اجتماعي از طريق واگذاری سهام، تهاتر سهام و امالك و ... حداقل  -

 میلیارد ريال 11777همسان سازی حقوق بازنشستگان با اعتبار معادل  -
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 هزار میلیارد ريال 367پوشش بیمه سالمت با اعتبار معادل  -

 هزار میلیارد ريال ۴7نمايند معادل التحصیالن دانشگاهي اقدام ميتامین حق بیمه سهم کارفرمايي برای کارفرماياني که نسبت به جذب فارغ -

 هزار میلیارد ريال 97( قانون احکام دائمي معادل 9اجرای بند )ب( ماده ) -

های مذکور اعتباری هزار نفر از طريق پرداخت سهم حق بیمه گروه 137جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و معلولین به تعداد  -

میلیارد ريال و به  9977اعتباری معادل  "ره"میلیارد ريال و برای بیمه درمان مددجويان شهری کمیته امداد امام خمیني  1377معادل 

میلیارد  ريال  ۴917هزار خانوار( اعتباری معادل  307میلیون نفر )معادل  3منظور بیمه درمان مددجويان تحت پوشش بهزيستي به تعداد 

 باشد.مورد نیاز مي

 

 6- تصویر کالن فصل 

ای در درصد رسیده است. بخش عمده پوشش بیمه 0۴به  3169درصد بود که برای سال  03حدود  3163ضريب پوشش جمعیتي  در سال 

تگي کشوری و صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان، روستائیان و عشاير کشور به سه صندوق اصلي يعني سازمان تامین اجتماعي، صندوق بازنشس

 91باشد و مفهوم آن اين است که درصد مي 91برابر با  3169اختصاص دارد. میانگین کشوری اين شاخص برای سه صندوق مذکور در پايان سال 

م هرکدام از سه صندوق، سازمان تامین اجتماعي، صندوق اند. سهای اصلي کشور قرار گرفتهدرصد جمعیت کل کشور تحت پوشش سه صندوق بیمه

درصد به  9درصد باقیمانده،  1درصد بوده است و از  1درصد و  1درصد،  3۴بازنشستگي کشوری و صندوق کشاورزان، روستائیان و عشاير به ترتیب 

 . های اختصاصي، اختصاص دارددرصد به ساير صندوق ۴صندوق بازنشستگي نیروهای مسلح و 

تری دارد اما نکته کلیدی و چالش اساسي اين هرچند از نظر پوشش نظام مستمری، ايران در مقايسه با ساير کشورهای منطقه وضعیت مناسب

های خود اشتغال نحوی که قادر به تحت پوشش قراردادنِ گروهاست که نظام مستمری مشارکتي روی جمعیت مزد و حقوق بگیر تمرکز دارد؛ به

 رسمي نیست. غیر بخصوص مشاغل

)کارفرمايان، کارکنان مستقل و  های اجتماعي وضعیت شغلي افراد است، گروه غیر مزد و حقوق بگیربا عنايت به اينکه مبنای پوشش بیمه

ومي و کارکنان فامیلي بدون مزد( مشمول بیمه غیراجباری) اختیاری و ساير( و گروه مزد و حقوق بگیران)شامل مزد و حقوق بگیران بخش عم

 باشند.خصوصي( مشمول بیمه اجباری مي

اند. میلیون نفر غیر مزدوحقوق بگیر بوده ۴/37میلیون نفر از شاغالن ده ساله و بیشتر کشور مزد و حقوق بگیر و  1/3۴، حدود 3163برای سال  

میلیون نفر آن مزد و حقوق بگیر مشمول بیمه  1/3اند که حدود میلیون نفر شاغل کشور خارج از پوشش بیمه بازنشستگي بوده ۴/0در مجموع  حدود 

 اند. میلیون نفر از غیر مزد وحقوق بگیران مشمول بیمه غیر اجباری بوده 1/3اجباری و حدود 

شود به ای است. همانطور که مشاهده ميای و ناکارآمدی ساز وکارهای پوشش بیمهخالء پوشش در گروه اول به معني فرار از پوشش بیمه

لي به خصوص مشکالت قوانین و مقررات، بیمه اجتماعي نتوانسته در بازار غیر رسمي عملکرد مطلوبي داشته باشد و اکثريت شاغالن اين دالي

ها قرار دارند لیکن درصد جمعیت شاغل کشور تحت پوشش انواع بیمه 91( تحت پوشش بیمه اجتماعي نیستند. در مجموع حدود %97بخش)حدود 

 ای ندارند. یت شاغل کشور هیچگونه پوشش بیمهدرصد جمع 1۴قريب

درصد بیمه پردازان با کمك حمايتي دولت تحت پوشش بیمه اجتماعي قرار گرفتند، به بیان ديگر  بخشي از  ۴6شايان ذکر است که حدود 

، قالیبافان، رانندگان، خدام ای گروههای حمايتي مانند روستايیانای به صورت مصنوعي و حمايتي محقق شده است. پوشش بیمهپوشش بیمه

موضوع فعالیت شغلي با موضوع قانون  11ای بیست درصدی سهم کارفرمايي مساجد، باربران و ... از مشاغل غیر مزد و حقوق بگیر و معافیت بیمه

 های حمايتي است. نفر کارکن از جمله اين پوشش 3معافیت بیمه ای سهم کارفرمايي تا 

بخشي از حق بیمه خود سبب تحمیل بار مالي سنگین به بودجه عمومي دولت و کسری بودجه و عدم تعادل نقدی بین  ها در پرداختاين حمايت

 ها بخصوص سازمان تأمین اجتماعي شده است.مصارف و منابع صندوق
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 بر تورم تأثیر و بويژه اخیر های سال در اقتصادی تحوالت هستند. حساس بسیار کالن اقتصاد نوسانات مقابل در بازنشستگي هایصندوق

قدرت خريد مستمری بگیران همواره اين نگراني را برای دولت و مستمری بگیران به دنبال داشته است که حقوق دريافتي آنها کفاف  کاهش

يت مستمری های ای برای ارزيابي سطح کفاهای مهم بیمه های زندگیشان را ندهد. متوسط نسبت مستمری به هزينه خانوار يکي از شاخصهزينه

آيد. نشانگر اين است که میزان بازنشستگي است.. اين شاخص از تقسیم متوسط مستمری مستمری بگیران بر متوسط هزينه يك خانوار به دست مي

های قدهد. با توجه به اينکه اکثريت مستمری بگیران صندوحقوق دريافتي يك مستمری بگیر چند درصد از هزينه های زندگي او را پاسخ مي

دهند، برای محاسبه اين شاخص هزينه خانوار شهری را که همه ساله توسط مرکز آمار کشور ای فعال در کشور را خانوار های شهری تشکیل ميبیمه

، اعالم مي شود درنظر گرفته شده است. از طرف ديگر برای محاسبه متوسط مستمری مستمری بگیران میانگین وزني متوسط مستمری بازنشستگان

متوسط مستمری از کار افتادگان و متوسط مستمری بازماندگان برای دو صندوق بزرگ کشور )سازمان تامین اجتماعي و صندوق بازنشستگي 

 کشوری( مالك عمل قرار گرفته است 

 برآورد ريال ۴1،311،390 برابر 3163 سال در شهری خانوار هر هزينه ماهانه متوسط خانوار، هزينه و درآمد آمارگیری طرح نتايج بر منطبق

اعي است. بنابراين با توجه به داده های جدول ذيل مقدار عددی اين شاخص برای بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان سازمان تامین اجتم شده

درصد بوده  91ی حدود درصد بوده است. اين نسبت برای حقوق بگیران صندوق بازنشستگي کشور 13درصد و  13درصد،  3۴به ترتیب برابر با 

 و درآمد درصد مي باشد. با توجه به اينکه گزارش آمارگیری 3۴است. میانگین وزني اين شاخص برای کلیه مستمری بگیران دو صندوق نزديك 

به اينکه  میسر نگرديد و لیکن با توجه 3169منتشر نشده است محاسبه اين شاخص برای سال  3169خانوار مرکز آمار کشور برای سال  هزينه

سازی، حقوق مستمری بگیران مشمول  افزايش ساالنه حقوق بازنشستگان باالتر از نرخ تورم بوده است و عالوه بر آن با اجرای طرح همسان

 افزايش داشته باشد. 3169رود اين نسبت برای سال افزايشي ديگر هم شده است انتظار مي

است که اين رقم معادل هدف تعیین درصد کاهش پیدا کرده 11به  3169وده که در سال درصد ب 33حدود  3163سهم پرداخت از جیب در سال 

درصد بوده است. اين رقم در سال  0/11معادل  3163باشد. ضريب شاخص مشارکت عادالنه در تامین منابع مالي سالمت در سال شده در برنامه مي

در سال  "های پزشکيکاهش هزينه"یین شده در برنامه مي باشد. در زمینه شاخص درصد رسیده که نشان دهنده دستیابي به هدف تع 19به  3169

درصد بیماران در معرض هزينه های کمرشکن )کاتستروفیك( بوده اند. اين رقم نشان مي دهد که شاخص هزينه های پزشکي در  1حدود  3169

 "و  "محقق گرديده است. از عمده علل کاهش سهم پرداخت از جیبدرصد( کاهش داشته و هدف تعیین شده در برنامه  3) 3163مقايسه با سال 

 و کاهش هزينه بیماران مراجعه کننده به مراکز ارائه خدمات سالمت دولتي مي باشد.  "طرح تحول سالمت"اجرای  "هزينه های کمرشکن پزشکي

است. طبق اهداف برنامه ششم اين رقم در سال درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه پايه سالمت قرار داشته  60بالغ بر  3163در سال 

درصد بوده که  61بالغ بر  3169يافت؛ اما عملکرد نشان مي دهد که میزان جمعیت تحت پوشش در سال درصد افزايش مي 61مي بايست به 3169

رنامه بیمه رايگان سازمان بیمه سالمت اين امر بیانگر عدم تحقق هدف برنامه مي باشد.  علت عدم تحقق هدف اين تکلیف قانوني محدود نمودن ب

براساس طرح تحول سالمت آغاز گرديد که به دلیل محدوديت منابع  3161ايران ذکر گرديده است. الزم به ذکر است که برنامه بیمه رايگان در سال 

 محدود شده است.  3169در سال 
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 ها راهبردها و اقدامات اجراییهدف  

راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف ها، 8جدول شماره )  

 عنوان دستگاه اجرايي اصلي: بنیاد شهید و امور ايثارگران
 عنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه:بنیاد شهید و امور ايثارگران

هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

انارتقای وضعیت سالمت ايثارگر 3 انارتقای کیفیت درمان ايثارگر  تکفل درمان  مازاد بر بیمه پايه ايثارگران و افراد تحتپرداخت حق بیمه    

 
(: هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی8جدول شماره )  

 کشور بهزيستي عنوان دستگاه اجرايي اصلي: سازمان

کشور بهزيستي عنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه: سازمان  

هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

8 2 6 6 

3 
 

 پوشش بیمه پايه اجتماعي مددجويان بهزيستي

برقراری ساختار و سازوکار مناسبب  
هبببای اجتمببباعي پوشبببش بیمبببه

 های خاصگروه

 پرداخت حق بیمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار روستايي

 پرداخت حق بیمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهری

 پرداخت حق بیمه اجتماعي فرزندان تحت سرپرستي

پرداخت حق بیمه سهم کارفرمايي و خويش فرمايي 
 معلوالن و نیازمندان

۴ 
پوشش بیمه پايه اجتماعي کارکنان شباغل در  

 روزیمراکز غیردولتي روزانه و شبانه

حمايت از کارکنان شاغل در مراکبز  
 نگهداری معلولین

پرداخت حق بیمه سهم کارفرمايي کارکنان شاغل در 
 و شبانه روزیمراکز غیردولتي روزانه 

 
ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8جدول شماره )  

 اجتماعي رفاه و کار تعاون، عنوان دستگاه اجرايي اصلي: وزارت
اجتماعي رفاه و کار تعاون، عنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه: وزارت  

هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

3 
 هپاي بیمه پوشش برنامه

خاص اقشار اجتماعي  
 پوشش مناسب سازوکار و ساختار برقراری

 خاص گروههای برای اجتماعي هایبیمه

 و بافندگان ، قالیبافان اجتماعي  پايه بیمه دولت سهم پرداخت

 )دار کد) دار شناسه دستي صنايع شاغالن

 باربران اجتماعي پايه بیمه دولت سهم پرداخت

مساجد خادمین اجتماعي پايه بیمه دولت سهم پرداخت  
 رانندگان اجتماعي پايه بیمه دولت سهم پرداخت

 
ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8جدول شماره )  

 شاغل غیر روحانیون و طالب بیمه حق-علمیه های حوزه خدمات مرکز عنوان دستگاه اجرايي اصلي:
شاغل  غیر روحانیون و طالب بیمه حق-علمیه های حوزه خدمات عنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه: مرکز  

هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

 ايثارگران و طالب اجتماعي پايه بیمه پوشش 3
شش برقراری ساختار و سازوکار مناسب پو

های اجتماعي برای گروههای خاصبیمه  
رايثارگ طالب شده بیمه سهم بیمه حق پرداخت  
اغلغیرش طالب کارفرمايي سهم بیمه حق پرداخت  

روحانیون و طالب سالمت بیمه پوشش  ۴  
شش برقراری ساختار و سازوکار مناسب پو

سالمت برای طالب و روحانیونبیمه  
وروحانیون طالب سالمت بیمه حق پرداخت  
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(: هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی8جدول شماره )  

 اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزارت عنوان دستگاه اجرايي اصلي: 
 عشاير و کشاورزان،روستايیان اجتماعي بیمه صندوق عنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه:

هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

3 
 اجتماعي پايه بیمه پوشش

ايرعش و روستايیان کشاورزان،  
ش حمايت از گسترش پوش
انبیمه اجتماعي روستايی  

 ت(دول سهم) عشاير و روستايیان کشاورزان، اجتماعي پايه بیمه حق پرداخت

 ت(دول سهم) متاهل دارخانه زنان اجتماعي پايه بیمه حق پرداخت

 غیرمترقبه حوادث و خشکسالي معرض در مناطق شدگان بیمه سهم بیمه حق پرداخت

 

 (: هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی8جدول شماره )

 سازمان تامین اجتماعي  عنوان دستگاه اجرايي اصلي:
 عنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه: 

هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

3 
 ياجتماع پايه بیمه حق پرداخت

خاص شدگانبیمه  
ای حمايت از پوشش بیمه
 گروههای خاص

 پرداخبت  از معافیبت  قبانون  موضبوع  کارفرما سهم بیمه حق بخشودگي پرداخت
 کارگر نفر 3 حداکثر دارای کارفرمايان بیمه سهم

 کار قانون 31 ماده تبصره موضوع سربازی دوران دولت سهم بیمه حق  پرداخت
 ايثارگر بازنشستگان پايه درمان بیمه حق درصد دو تامین
 کارفرمايان از نقدی جرايم دريافت قانون پنج ماده اجرای

 
ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8جدول شماره )  

 بیمه سالمت سازمان  دستگاه اجرايي اصلي:عنوان 
 بیمه سالمت  سازمان عنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه:

هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

رانايثارگ سالمت بیمه پوشش 3 گرانپوشش بیمه پايه درمان ايثار   ايشان تکفل وافرادتحت ايثارگران سالمت پايه بیمه حق پرداخت 

۴ 
 رانیاناي سالمت پايه بیمه پوشش

پايه فاقد بیمه  
 متسال پايه بیمه کار و ساز ايجاد

پايه بیمه فاقد افراد برای  

 ايرانیان دولت سالمت پايه بیمه حق پرداخت

 (همگاني بیمه)پايه افرادفاقدبیمه سالمت پايه بیمه حق پرداخت

 الهويهمجهول کودکان سالمت پايه بیمه حق پرداخت

 مبزمن  روانبي  بیماران و سالمندان معلولین، سالمت پايه بیمه حق پرداخت
 الهويهمجهول

 آنان های خانواده و زندانیان سالمت پايه بیمه حق پرداخت

1 
 گانراي سالمت پايه بیمه پوشش

 نساکنی و عشاير روستايیان،
هزارنفر بیست زير شهرهای  

 پوشش مناسب وکار ساز ايجاد
 و روستايیان برای سالمت بیمه

 تبیس از کمتر شهرهای و عشاير
جمعیت نفر هزار  

 سباکنین  و عشباير  روسبتائیان،  رايگبان  سبالمت  پايبه  بیمبه  حبق  پرداخت
 نفر هزار بیست زير شهرهای

1 
 سالمت پايه بیمه پوشش

بهزيستي مددجويان  
 درمان پايه بیمه سازوکار ايجاد

بهزيستي مددجويان  
 حمايت مورد مددجويان پايه درمان بیمه حق پرداخت

  3  
 سالمت پايه بیمه پوشش

دولت کارکنان  

 پوشش مناسب وکار ساز ايجاد
 لتدو کارکنان برای سالمت بیمه

بازنشستگان و  

موظفین و نبازنشستگا اجرايي دستگاه سهم سالمت پايه بیمه حق پرداخت  
بازنشستگان دولت سهم سالمت پايه بیمه حق پرداخت  
 شاغالن دولت سهم سالمت پايه بیمه حق پرداخت

9 
 اعتیاد ترك هایهزينه پوشش
روانگردان و مخدر مواد به معتادان  

 پوشش برای کار و ساز ايجاد
اعتیاد ترك هایهزينه  

 روانگردان و مخدر مواد به معتادان اعتیاد ترك هایهزينه پرداخت
 گردانروان و مخدر مواد به معتادان سالمت پايه بیمه حق پرداخت

0 
 راداف سالمت پايه بیمه پوشش

کشور در مقیم خارجي  
 یمهب پوشش مناسب سازوکار  ايجاد

ورکش در مقیم خارجي افراد سالمت  
 کشور در مقیم خارجي افراد سالمت  پايه بیمه حق پرداخت
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ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8جدول شماره )  

"ره"عنوان دستگاه اجرايي اصلي:کمیته امداد امام خمیني   

کمك -"ره"عنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه: کمیته امداد امام خمیني   
هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

3 
 سالمت پايه بیمه پوشش

شهری مددجويان  
برقراری ساختار و سازوکار مناسب پوشش 

سالمت برای گروههای خاصبیمه  
شهری مددجويان  سالمت پايه بیمه حق پرداخت  

۴ 
 اجتماعي پايه بیمه پوشش

پوشش تحت مددجويان  
برقراری ساختار و سازوکار مناسب پوشش 

اجتماعي برای گروههای خاصبیمه  
شپوش تحت مددجويان اجتماعي پايه بیمه پوشش  

 
ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8جدول شماره )  

 عنوان دستگاه اجرايي اصلي: سازمان تامین اجتماعي نیروهای مسلح
 عنوان دستگاه اجرايي زيرمجموعه: سازمان تامین اجتماعي نیروهای مسلح

هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

3 
 اجتماعي پايه بیمه پوشش

 دولت کارکنان
 دولت کارکنان اجتماعي پايه بیمه پوشش

دولت کارکنان پايور و  و فرد سهم بازنشستگي کسور پرداخت
 انتظاميوظیفه نیروهای نظامي و 

۴ 
 سالمت پايه بیمه پوشش

 مسلح های نیرو مشموالن
 پوشش مناسب سازوکار و ساختار برقراری

 مسلح نیروی سالمتبیمه

 دستگاه( و دولت سهم) بازنشستگان سالمت پايه بیمه پرداخت
 دولت( سهم)  وظیفه سربازان سالمت پايه بیمه
 دستگاه( و دولت سهم) پايور کارکنان سالمت پايه بیمه

1 
 تکمیلي بیمه پوشش

 ايثارگران درمان
 تکفل تحت افراد و ايثارگران درمان هزينه پرداخت ايثارگران برای درمان های بیمه سطح ارتقای

 
 

  



 

 
 

 5- ایهای سرمایهدارایی  نامه و فعالیت و اعتبارات تملکرای بر حسب بهای عملکرد و اعتبارات هزینهبرآورد سنجه 

 فعالیتای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و های عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 2فرم شماره )

 868366بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: بنیاد شهید و امور ایثارگران

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

برنامه 

 اجرایی/فعالیت

 سنجه

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی 

عملکرد 

8633 

عملکرد 

ماهه  شش

8636 

پیش بینی 

8636 

پیش بینی 

 8631برنامه 

 برآورد

8631 

 عملکرد

8633 

عملکرد 

ماهه شش

8636 

 پیش بینی

8636 

 برآورد

 8631  

  عملکرد

8633 

عملکرد 

ماهه شش

8636 

پیش بینی 

8636 

برآورد 

8631 

367۴77۴777 

 پوشش برنامه
 سالمت بیمه

 ايثارگران

 39 3721 321 3۴29 ۴7،777،777 31117777 6۴33777 ۴3173776 3،۴۴7،777 3،۴۴7،777 3،077،777 3،077،777 3،077،777 نفر

367۴77۴77۴ 

 مازاد درمان بیمه
 پايه بیمه بر

 افراد و ايثارگران
 ايشان تکفل تحت

 39 3721 321 3۴29 ۴7،777،777 31117777 6۴33777 ۴3173776 3،۴۴7،777 3،۴۴7،777 3،077،777 3،077،777 3،077،777 نفر

 

  



 

 ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 2فرم شماره )

852666بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی  

ربیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: صندوق  8566666بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه   

«ارقام به میلیون ریال»  

 

 شماره

بندیطبقه  

 عنوان

برنامه 

 اجرایی/فعالیت

 سنجه

 عملکرد

 
ای اعتبارات هزینه هدف کمی  هزینه واحد )هزینه تمام شده( 

 عملکرد

8633 

عملکرد 

ماهه شش

8636 

نی پیش بی

8636 

نی پیش بی

برنامه  

8631 

 برآورد

8631 

 عملکرد

8633 

عملکرد 

ماهه شش

8636 

 نیپیش بی

8636 

 برآورد

8631 

 عملکرد

8633 

عملکرد 

ماهه شش

8636 

 نیبیپیش

8636 

 برآورد

8631 

367۴776777 
پوشش بیمه اجتماعي 
کشاورزان ، روستايیان 

 و عشاير

 بیمه شده
.177777 

 
31۴931 3370906 3313377 3313377 ۴113177 ۴3۴3063 37۴6677 3193177 12370 12630 1231 12699 

73367۴7767  
 

پرداخت حق بیمه پايه 
اجتماعي کشاورزان، 
روستايیان و عشاير 

 )سهم دولت(

 12619 12337 12166 12370 3011777 1161377 3661163 ۴113177 3337777 3337777 3709306 333331 177777 بیمه شده

7۴367۴7767  
پرداخت حق بیمه پايه 
اجتماعي زنان خانه دار 

 متاهل )سهم دولت(

 13377 13377 7 بیمه شده

 
 

13377 
 

 

13377 7 313177 313177 313177 7 12۴۴3 12۴۴3 12۴۴3 

  



 

 
 

 ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد(بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 2شماره )فرم 

 بندی دستگاه اجرایی اصلی: مرکز خدمات حوزه های علمیهشماره طبقه مرکز خدمات حوزه های علمیه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 886616بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه 886616زیرمجموعه:عنوان دستگاه اجرایی 

 

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعالیت

 سنجه
 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی 

 عملکرد
8633 

عملکرد 
ماهه شش

8636 

بینی پیش
8636 

بینی پیش
برنامه  
8631 

 برآورد
8631 

 عملکرد
8633 

عملکرد 
ماهه شش

8636 

 پیش بینی
8636 

 برآورد
8631 

 عملکرد
8633 

عملکرد 
ماهه شش

8636 

بینی پیش
8636 

 برآورد
8631 

367۴771777 
پوشش بیمه پايه اجتماعي  برنامه

 طالب وايثارگران
 ۴3/۴3 13/۴۴ 79/33 3/۴7 ۴،697،1۴9 ۴،696،777 3،۴۴7،۴13 ۴،361،316 330،117 330،117 331،۴37 337،131 376،161 نفر

367۴771773 
پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده 

 طالب ايثارگر
 نفر

3،399 3،301 3،۴37 
3،117 3،117 

6،107 3،011 31،616 
39،۴13 

71/1 11/1 33/33 19/33 

367۴77177۴ 
پرداخت حق بیمه سهم کارفرمايي 

 طالب غیرشاغل
 نفر

371،۴1۴ 376،317 33۴،777 
339،777 339،777 

۴،316،306 3،۴31،37۴ ۴،3۴1،373 
۴،611،313 

۴1/۴7 31/33 31/۴۴ 11/۴3 

367۴730777 
پوشش بیمه سالمت طالب  برنامه

 وروحانیون

 نفر
96،301 03،117 03،777 17،777 17،777 ۴61،133 ۴1،717 117،397 163،301 13/1 11/7 01/3 36/9 

367۴730773 
پرداخت حق بیمه سالمت طالب 

 وروحانیون
 نفر

96،301 03،117 03،777 17،777 17،777 ۴61،133 ۴1،717 117،397 163،301 13/1 11/7 01/3 36/9 

 

  



 

 برآورد سنجه های عملکرد اعتبارات هزینه ای قیمت تمام شده ) یا هزینه واحد( برحسب برنامه اجرایی و فعالیت –( 2فرم شماره )

 856666شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی :  عنوان دستگاه اجرایی اصلی : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

 856666-62شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه :  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه : صندوق بازنشستگی کشوری 

 

 «ارقام به میلیون ریال» 

شماره 
 بندیطبقه

عنوان برنامه 
 اجرایی/فعالیت

سنجه 
 عملکرد

 هزینه واحد)هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد 
8633 

 عملکرد
 ماه شش

8636 

بینی پیش
8636 

بینی پیش
8631 

برآورد 
8631 

عملکرد 
8633 

عملکرد 
ماه شش

8636 

بینی پیش
8636 

برآورد 
8631 

عملکرد 
8633 

عملکرد 
ماهه شش

8636 

بینی پیش
8636 

برآورد 
8631 

367۴770 
برنامه پوشش بیمه پايه اجتماعي 

 کارکنان دولت
 10 1۴ ۴0/۴7 39/10 1027772777 1۴27772777 ۴72۴072161 1023912116 327772777 327772777 327772777 327772777 327772777 نفر

 

پرداخت کسور -فعالیت
بازنشستگي سهم دولت کارکنان 

شاغل آموزش وپرورش 
 ودانشگاههای علوم پزشکي

 10 1۴ ۴0/۴7 39/10 1027772777 1۴27772777 ۴72۴072161 1023912116 327772777 327772777 327772777 327772777 327772777 نفر

 

  



 

 
 

ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 2فرم شماره )  

 236166 بندی دستگاه اجرایی اصلی:    شماره طبقه سازمان بیمه سالمت ایران عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه سازمان بیمه سالمت ایران عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 

 «ارقام به میلیون ریال»

شماره 

 بندیطبقه
 عنوان برنامه اجرایی/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

عملکرد

8633 

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

ماهه شش

8636 

پیش بینی 

8636 

پیش بینی 

برنامه  

8631 

برآورد

8631 

عملکرد

8633 

عملکرد 

ماهه شش

8636 

 پیش بینی

8636 

 برآورد

8631 

عملکرد

8633 

عملکرد 

ماهه شش

8636 

بینی پیش

8636 

برآورد

8631 

367۴77۴777 
برنامه پوشش بیمه سالمت 

 ايثارگران
 3621173 ۴1237۴7 621366 121760 1،711،171 0،376،۴33 1،703،63۴ ۴،311،636 336،113 336،113 133،397 133،397 133،397 خانوار

367۴77۴773 

پرداخت حق بیمه پايه سالمت 
 ايثارگران و افراد

 تحت تکفل ايشان

 133،397 133،397 133،397 خانوار
 

336،113 

 

 
336،113 

 

۴،311،636 1،703،63۴ 0،376،۴33 1،711،171 121760 621366 ۴1237۴7 3621173 

367۴737777 
برنامه پوشش بیمه سالمت 

 ايرانیان فاقد بیمه پايه
 1،9۴0،۴07 1،9۴0،۴07 3،1۴۴،311 خانوار

 
9،933،316 

1،097،۴70 11،633،103 31،193،۴1۴ 13،136،139 13،331،۴71 9277۴1 123۴93 029133 6239۴۴ 

367۴737773 

پرداخت حق بیمه پايه سالمت 
 افراد فاقد بیمه پايه

 )بیمه همگاني(

 621611 02039۴ 123399 927313 11177171 11،393،071 31،603،۴11 11،139،090 1،1۴0،۴07 9،۴01،۴7۴ 1،1۴0،۴07 1،1۴0،۴07 3،9۴۴،311 خانوار

367۴73777۴ 
پرداخت حق بیمه پايه سالمت 

 سهم دولت ايرانیان
 121113 326110 ۴21166 329017 3۴9119 3،360،011 116،611 3،311،971 337،610 337،610 ۴77،777 ۴77،777 ۴77،777 خانوار

پرداخت حق بیمه پايه سالمت  367۴737771
 الهويهکودکان مجهوال

 126107 - - - ۴1،91۴ - - - 9،777 9،777 - - - نفر

367۴737771 
پرداخت حق بیمه پايه سالمت 
معلولین، سالمندان و بیماران 

 الهويهرواني مزمن مجهول
 126107 - - - 01،616 - - - ۴7،777 ۴7،777 - - - نفر

پرداخت حق بیمه پايه سالمت  367۴737770
 های آنانزندانیان و خانواده

 - - - 3،711،۴6۴ - - - 339،777 339،777 - - - خانوار
92609۴ 

 



 

شماره 

 بندیطبقه
 عنوان برنامه اجرایی/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 

عملکرد

8633 

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

ماهه شش

8636 

پیش بینی 

8636 

پیش بینی 

برنامه  

8631 

برآورد

8631 

عملکرد

8633 

عملکرد 

ماهه شش

8636 

 پیش بینی

8636 

 برآورد

8631 

عملکرد

8633 

عملکرد 

ماهه شش

8636 

بینی پیش

8636 

برآورد

8631 

367۴733777 

برنامه پوشش بیمه پايه سالمت 
 روستايیان، رايگان

عشايروساکنین شهرهای 
 زيربیست هزارنفر

 621133 323611 ۴23۴16 321130 13,331,319 17،116،133 39،033،761 11،376،363 1،133،377 1،133،377 0،191،۴10 0،191،۴10 0،191،۴10 خانوار

367۴733773 

پرداخت حق بیمه پايه سالمت 
روستايیان،عشايروساکنین 
 شهرهای زيربیست هزارنفر

 0،191،۴10 0،191،۴10 0،191،۴10 خانوار
1،133،377 

 
1،133،377 11،376،363 39،033،761 17،116،133 13،331،319 321130 ۴23۴16 323611 621133 

367۴731777 
برنامه پوشش بیمه پايه سالمت 

 مددجويان بهزيستي
 92609۴ 026137 12۴999 121179 3،337،993 1،163،013 3،069،9۴1 3،110،133 ۴39،311 ۴39،311 337،777 337،777 337،777 خانوار

367۴731773 
پرداخت حق بیمه پايه 
 مددجويان مورد حمايت

 92609۴ 026137 12۴999 121179 3،337،993 1،163،013 3،069،9۴1 3،110،133 ۴39،311 ۴39،311 337،777 337،777 337،777 خانوار

367۴733777 
برنامه  پوشش بیمه پايه 
 سالمت کارکنان دولت

 121360 927176 ۴21031 1239۴۴ ۴7،31۴,71۴ ۴1،319،171 6،193،731 30،101،301 ۴،۴01،111 ۴،۴01،111 1،117،777 1،117،777 1،117،777 خانوار

367۴733773 

پرداخت حق بیمه پايه سالمت 
سهم دستگاه اجرايي 
 بازنشستگان و موظفین

 12۴39۴ 323113 ۴2۴901 127311 1،363،10۴ 0،073،16۴ 1،33۴،۴10 1،۴33،۴31 3،۴11،111 3،۴11،111 3،167،777 3،167،777 3،167،777 خانوار

367۴73377۴ 
پرداخت حق بیمه پايه سالمت 

 سهم دولت بازنشستگان
 3210۴1 321133 ۴23137 123۴1۴ 9،6۴۴،3۴0 0،1۴1،301 1،710،391 9،۴61،۴70 3،۴11،111 3،۴11،111 3،167،777 3،167،777 3،167،777 خانوار

367۴733771 
پرداخت حق بیمه پايه سالمت 

 سهم دولت شاغالن
 623933 029۴31 123360 923606 6،7۴1،711 1،770،311 1،۴03،910 9،6۴0،031 613،777 613،777 3،737،777 3،737،777 3،737،777 خانوار

367۴736777 

های ترك برنامه پوشش هزينه
اعتیاد معتادان به مواد مخدر و 

 روانگران

 7 3121103 326791 3۴23۴03 7 199،۴37 131،103 033،910 7 7 97،777 97،777 97،777 نفر

367۴736773 

های ترك اعتیاد پرداخت هزينه
معتادان به مواد مخدر و 

 روانگران

 7 3121103 326791 3۴23۴03 7 199،۴37 131،103 033،910 7 7 97،777 97،777 97،777 نفر

 

  



 

 
 

 
ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 2شماره )  

 بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 

 «ارقام به میلیون ریال»

 هدف کمی اعتبارات هزینهای هزینه تمام شده( (هزینه واحد

سنجه 

 عملکرد
یتعنوان برنامه و فعال  

شماره 

بندیطبقه  برآورد 

8631 

ی پیش بین

8636 

عملکرد 

شش ماهه 

8636 

 عملکرد

8633 

برآورد 

8631 

نیپیش بی   

8636 

عملکرد 

شش ماهه 

8636 

عملکرد 

8633 

برآورد 

8631 

نی پیش بی

برنامه 

8631 

نی پیش بی

8636 

عملکرد 

شش ماهه 

8636 

عملکرد 

8633 

 بیمه شده 3 3 3 3،306،137 3،306،137 6،011،01۴ 1،1۴۴،171 31،366،177 39،171،177 601101۴277 11۴۴171277 31366177277 3121۴
برنامه پوشش بیمه پايه 

 اجتماعي اقشارخاص
367۴771777 

 نامشخص 193،777 ۴17،377 193،777 101،117 101،117 3،131،1۴0 ۴،913،7۴1 0،136،361 1،161،177 33293 33213 39276 31201

پرداخت سهم دولت بیمه 
پايه  اجتماعي قالیبافان ، 
بافندگان و شاغالن صنايع 

 شناسه دار )کد دار( دستي

 

 نامشخص 10،777 ۴1،377 10،777 11،137 11،137 311،301 ۴31،111 0۴6،691 103،377 33236 33273 33231 31271
پرداخت سهم دولت بیمه 

  پايه اجتماعي باربران

 نامشخص 13،777 33،377 13،777 13،617 13،617 193،913 301،06۴ 167،37۴ 310،337 33206 332۴3 33213 31217

پرداخت سهم دولت بیمه 
پايه اجتماعي خادمین 

 مساجد
 

 نامشخص 979،777 171،777 979،777 9۴1،317 9۴1،317 1،336،۴77 3،031،013 1،636،019 3،613،137 3213 3217 1231 6231
پرداخت سهم دولت بیمه 

  پايه اجتماعي رانندگان

 

  



 

ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 2فرم شماره )  

 823366بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: کمیته امداد امام خمینی )ره(

 823366بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه زیرمجموعه:کمیته امداد امام خمینی )ره(عنوان دستگاه اجرایی 

 

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان
برنامه 

 اجرایی/فعالیت

 سنجه
 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی 

 عملکرد
8633 

عملکرد 
ماهه شش

8636 

بینی پیش
8636 

پیش بینی 
برنامه  
8631 

 برآورد
8631 

 عملکرد
8633 

عملکرد 
ماهه شش

8636 

بینی پیش
8636 

برآورد 
8631 

 عملکرد
8633 

عملکرد 
ماهه شش

8636 

پیش بینی 
8636 

 برآورد
8631 

367۴779777 

برنامه پوشش 
بیمه پايه اجتماعي 
مددجويان تحت 

 پوشش

 3129 31213  3۴2۴3 1313777 1797137 3973766 ۴613301  ۴33777 ۴17777 ۴17777 ۴17777 نفر

 

 پايه بیمه پوشش
 اجتماعي

 تحت مددجويان
 پوشش

 3129 31213  3۴2۴3 1313777 1797137 3973766 ۴613301 ۴33777 ۴33777 ۴۴7777 ۴۴7777 ۴17777 نفر

367۴73۴777 
برنامه پوشش 

بیمه پايه سالمت 
 مددجويان شهری

 3273 3293  1261 1097777 31۴3177 3631917 16771۴9  637777    نفر

 
 پرداخت حق بیمه

 سالمت پايه
 شهری مددجويان

 3273 3293  1261 1097777 31۴3177 3631917 16771۴9 637777 637777 637777 637777 617777 نفر

 

  



 

 
 

ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 2فرم شماره )  

     868566بندی دستگاه اجرایی اصلی:                                              شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان بهزیستی کشور

      868566بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:                                    شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  سازمان بهزیستی کشور

 

شماره 
بندیطبقه  

/ عنوان برنامه اجرایی
 فعالیت

سنجه 
 عملکرد

ایهزینه اعتبارات هدف کمی  هزینه واحد)هزینه تمام شده( 

 برآورد
8631 

 نیپیش بی
8636 

عملکرد 
ماهه  شش

8636 

 عملکرد
8633 

  یبین پیش
8636 

عملکرد 
ماهه  شش

8636 

 عملکرد
8633 

  برآورد
8631 

 پیش بینی
8636 

 عملکرد شش
8636ماهه   

 عملکرد
8633 

8631 برآورد  

367۴773777 

برنامه پوشش بیمه پايه 
اجتماعي مددجويان 

 بهزيستي

 3،117،111 961،761 101،931 3،713،109 313،110 313،1۴7 310،331 310،331 بیمه شده
    

367۴773773 

پرداخت حق بیمه 
اجتماعي زنان 

سرپرست 
 خانوارروستايي

 ۴236319۴۴ ۴23113011 7 ۴27111193 317،16۴ 376،637 7 3۴3،911 33،377 33،377 36،377 36،377 نفر

367۴77377۴ 

پرداخت حق بیمه 
اجتماعي زنان 

 سرپرست خانوار شهری

 372009۴ 926607603 321361191 37273۴0۴0 36۴،963 193،937 ۴61،796 33۴،677 33،917 33،777 33،777 33،777 نفر

367۴773771 

پرداخت حق بیمه 
اجتماعي فرزندان تحت 

 سرپرستي

 120396133 32391313۴ 32۴ 12177۴739 37،۴77 33،339 33،671 11،937 6،6۴7 6،6۴7 6،6۴7 6،6۴7 نفر

367۴773773 

پرداخت حق بیمه سهم 
کارفرمايي و 

فرمايي معلوالن خويش
 و نیازمندان

 ۴32131761 62۴119113 372967601 392333163 330،377 ۴70،730 391،913 190،311 ۴۴،۴10 33،177 ۴۴،011 ۴۴،011 نفر

367۴7۴۴777 

برنامه پوشش بیمه پايه 
اجتماعي کارکنان 
شاغل در مراکز 

غیردولتي روزانه و 
 روزیشبانه

 7 376،7۴1 39،130 7 30،777 30،777 بیمه شده
 

339،101 
   

92101613۴ 

773367۴7۴۴  

حق بیمه سهم  پرداخت
کارفرمايي کارکنان 

شاغل در مراکز 
غیردولتي روزانه و 

 روزیشبانه

 7 376،7۴1 39،130 7 30،777 30777 نفر
 

339،101 
   

92101613۴ 

 



 

 ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 2فرم شماره )
 862566بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه سازمان تامین اجتماعی   عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 862566بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان تامین اجتماعی

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعالیت

 سنجه

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی 

 عملکرد
8633 

عملکرد 
ماهه شش

8636 

پیش بینی 
8636 

پیش بینی 
برنامه  
8631 

 برآورد
8631 

 عملکرد
8633 

عملکرد 
ماهه شش

8636 

پیش بینی 
8636 

 برآورد
8631 

 عملکرد
8633 

عملکرد 
ماهه شش

8636 

پیش بینی 
8636 

 برآورد
8631 

367۴773777 
 

پرداخت حق  برنامه
بیمه پايه اجتماعي 

 شدگان خاصبیمه

 شده بیمه
 

     1713793 ۴71077 1701777 9،۴۴9،777    3231 

367۴773773 

بخشودگي حق  پرداخت
بیمه سهم کارفرما 

موضوع قانون معافیت 
از پرداخت سهم بیمه 

دارای  کارفرمايان
 نفر کارگر 3حداکثر 

 شده بیمه
 

6۴۴777 69۴091 3777777 3777777 3777777 3731033 337۴۴1023 1771303 1133393 323 3239 1 1219 

367۴77377۴ 

حق بیمه   پرداخت
دولت دوران  سهم

سربازی موضوع تبصره 
 قانون کار 31ماده 

 شده بیمه
 

۴39016 370101 ۴31011 ۴91777 ۴31۴39 ۴7۴3137 37709۴23 37733۴3 3333031 0211 1299 1299 32۴1 

367۴773771 
تامین دو درصد حق 

بیمه درمان پايه 
 بازنشستگان ايثارگر

 شده بیمه
 

 31۴77 31۴77 31۴77 31۴77 7 11637 90677 01713 7 ۴230 3231 326۴ 

367۴773773 
اجرای ماده پنج قانون 
دريافت جرايم نقدی از 

 کارفرمايان

 شده بیمه
 

 337331 9۴177 9۴177 9۴177 7  7 7 7 7 7 7 

367۴773737 
 

درصد حق بیمه  سه
اجتماعي سهم دولت 

( ماده 3موضوع بند )
( قانون تامین ۴1)

 اجتماعي

 شده بیمه
 

    33777777    3،313،777    7231 
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 8- مقدمه 

ها متعهد هستند با بهترین شکل ممکن آن رفاه هر جامعه، بیانگر توجه به جایگاه انساني افراد و همبستگي اجتماعي درآن جامعه است و دولت

سازی به ای، حمایتي وتوانمندهای بیمهریزی، هماهنگي و نظارت در حوزهرا تامین کنند. راهبری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي از طریق برنامه

 باشد.منظور تحقق عدالت اجتماعي با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری، رویکرد حوزه رفاه اجتماعي کشور مي

 شود:های زیر ميکه موجب دستیابي به شاخصهایي است ها و برنامههای قلمرو رفاه و تأمین اجتماعي عمدتاً اتخاذ استراتژیمحور فعالیت

 تحقق عدالت اجتماعي 

 تأمین امنیت اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و فرهنگي 

    تأمین و تضمین سطح مناسب معاش برای خانوارها 

کارگیری طریق به نوع ازنفس افراد و خانوارها در جامعه و در نهایت ایجاد تفاهم، همبستگي اجتماعي و کمك به همتقویت آرامش و عزت

 های اجتماعي.ای، حمایت و مساعدتابزارهای بیمه

ترین پیش نیازهای توسعه پایدار در جوامع مختلف است و بدین جهت همواره سرلوحة کار مندی و ارتقاء رفاه اجتماعي یکي از اساسيبهره

ای برخوردار از رفاه و انداز بیست ساله توسعه، جامعه ایراني جامعهشمگیران قرار دارد. در قانون اساسي و همچنین در سند چریزان و تصمیمبرنامه

ترین وظایف حوزه رفاه اجتماعي بر اساس قوانین های برابر به دور از تبعیض در نظر گرفته شده است. مهمامنیت غذایي، تأمین اجتماعي، فرصت

ای و برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت، کفایت نظام، بسط پوشش بیمهسازی جاری کشور خصوصاً نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي، زمینه

 اجتماعي است.ای و حمایتي در نظام جامع رفاه و تامینهای اجرایي بیمههماهنگي در برنامه حمایتي کشور و ایجاد

ای )حمایتي( باشد. امور غیربیمهدی ميهای اجتماعي، حمایتي و توانبخشي و حوزه امدانظام تأمین اجتماعي مشتمل بر سه حوزه اصلي بیمه

ها و افرادی که به دالیل ای است که حمایت و مراقبت از خانوادههای غیربیمهای منسجم و هدفمند از تدابیر، خدمات و فعالیتشامل مجموعه

اقدامات و عملیات اجرایي آن را تشکیل های الزم برای اداره زندگي شخصي، خانوادگي و اجتماعي خود هستند موضوع اصلي مختلف فاقد توانایي

، کشور ، سازمان بهزیستيوزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعيای نظام تأمین اجتماعي عبارتند از: های متولي بخش غیربیمهترین سازمانعمدهدهد. مي

های های خیریه، انجمنجمعیتاد شهید و امور ایثارگران ، بنی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز خدمات حوزه علمیه قم،، ، )ره(کمیته امداد امام خمیني 

 های غیردولتينیکوکاری و سازمان

 عبارتند از: حمایتی ایترین خدمات غيربيمهعمده

سرپرست یا سرپرست درآمد، زنان بيهای فقیر و کمهای نیازمند و مستمند شامل خانوادهکمك به تأمین معاش و اداره زندگي خانواده -

 خانوار از کارافتاده، و ...

 های شغلي به عنوان راهبرد اصلي کمك به اقشار نیازمند تأمین زمینه و فرصت -

 کمك به تأمین امکانات آموزشي و تحصیلي نیازمندان -

 های بهداشتي و درماني خانوارهای نیازمندکمك به تأمین هزینه -

 یتأمين خدمات حمایت

های زندگي سالم، روان درماني، درمان اجتماع محور آسیب و خطر، کاردرماني، آموزش مهارتدر اولویت قرار دادن استراتژی کاهش  -

 های علميریزیها و برنامههای علمي و تجارب جهاني در اقدامگیری از سایر یافتهمعتادان و بهره

 های اصلي فصل حمایتي به شرح زیر است:برنامه -

 روانگردان و موادمخدر مصرف ازسوء پیشگیری برنامه -

 اجتماعي صیانت و توانمندسازی برنامه -

 موادمخدروروانگردان عرضه کاهش برنامه -

 لشکری بگیران ومستمری بگیران بازنشستگان،وظیفه ومزایای حقوق پرداخت به کمك برنامه -
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 پوشش تحت مددجویان معیشت کمك تامین برنامه -

 وروحانیون ازطالب ومعیشتي فرهنگي حمایتهای برنامه -

 پوشش تحت مددجویان به فرهنگي و اجتماعي خدمات ارائه برنامه -

 پوشش تحت مددجویان مسکن تامین برنامه -

 پوشش تحت مددجویان معیشت کمك تامین برنامه -

 سالمندان از حمایت برنامه -

 ونوجوانان ازکودکان حمایت برنامه -

 خانوار سرپرست وزنان ازخانواده حمایت برنامه -

 پوشش تحت مددجویان اشتغال از حمایت برنامه -

 پوشش تحت مددجویان به فرهنگي و اجتماعي خدمات ارائه برنامه -

 پوشش تحت مددجویان مسکن تامین برنامه -

 پوشش تحت مددجویان معیشت کمك تامین برنامه -

 سالمندان از حمایت برنامه -

 ونوجوانان ازکودکان حمایت برنامه -

 خانوار سرپرست وزنان ازخانواده حمایت برنامه -

 اجتماعي های ازآسیب پیشگیری برنامه -

 ازمعلولیتها پیشگیری برنامه -

 اجتماعي دیدگان ازآسیب حمایت برنامه -

 پوشش تحت مددجویان اشتغال از حمایت برنامه -

 اجتماعي رفاه خدمات توسعه برنامه -

 کار نیروی واجتماعي فرهنگي خدمات توسعه برنامه -

 کاروتولید جامعه اجتماعي های ازآسیب پیشگیری برنامه -

 کار ازحوادث ناشي های معلولیت وکاهش کنترل برنامه -

 کشوری بگیران ومستمری بگیران بازنشستگان،وظیفه ومزایای حقوق پرداخت به کمك برنامه -

 (اس.ام سرطاني، دیالیزی، تاالسمي، هموفیلي،) خاص بیماران از حمایت برنامه -

 داوطلبانه خدمات و مردمي هایمشارکت امور برنامه راهبری -

 الهویهمجهول معلولین و کودکان نگهداری و برنامه درمان -

 کشور مقیم خارجي افراد سالمت پایه بیمه برنامه پوشش -

 کار محیط بهداشت و فني حفاظت و ایمني خدمات برنامه -

 

 6 -وضعيت فصل در اسناد فرادستی 

 6-8-  هاتیمأمورشرح وظایف و 

 بنياد شهيد و امور ایثارگران  -الف

از  1838و مصوبه شورای عالي اداری کشور در سال  1831العالي( در سال بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس فرمان مقام معظم رهبری )مدظه

ر ایثارگران اموادغام و تجمیع بنیاد شهید انقالب اسالمي، سازمان امور جانبازان و ستاد رسیدگي به امور آزادگان که هرکدام متولي رسیدگي به بخشي از 
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ایثارگران بودند با هدف هماهنگي و هم افزایي و استفاده از ظرفیت ها و امکانات نهادهای ایثارگری در جهت رسیدگي به امور خانواده معظم شهداء و 

 رح زیر است:انقالب اسالمي در قالب ساختاری یکپارچه در بدنه دولت با حفظ هویت و ماهیت نهادی آن تشکیل گردید. وظایف بنیاد به ش

 احیاء و حفظ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه -

 زنده نگهداشتن یاد و نام شهیدان و ایثارگران و حفظ آثار آنان -

اعتالی معرفت و تعهد جامعه در قبال ارزش های فرهنگ ایثار و شهادت و باال بردن تعهد آنان نسبت به رعایت شأن، حق، حرمت،  -

 خانواده آنانمنزلت جامعه هدف و 

تالش برای استفاده از امکانات عمومي جامعه و نظام و همچنین بهره گیری از سرمایه و دارائي های بنیاد برای رشد و اعتالی مادی و  -

 معنوی جامعه هدف

 کميته امداد امام خمينی )ره( -ب

حاضر به های آن در حالفعالیت نمود که وظایف و مأموریتبا حکم امام خمیني )ره( شروع به  1831اسفند ماه  11کمیته امداد امام در تاریخ 

 باشد.شرح زیر مي

 هاهای مادی و معنوی نیازمندان و ارائه پیشنهادات برای رفع محرومیتبررسي و شناخت محرومیت -

 های تحت پوشش )اشتغال، وام و آموزش(فراهم آوردن امکانات الزم به منظور خوداتکایي خانواده -

 های اجتماعيت الزم برای ارائه خدمات بهداشتي و درماني و بیمهایجاد تسهیال -

 الحسنه، کمك به تعمیر مسکن، ازدواج و جهیزیه(پرداخت مستمری )اعطای وام قرض -

 های موردی از افراد و خانواده نیازمندحمایت -

 ارائه خدمات مشاوره و مددکاری -

 حمایت از نیازمندان خارج از کشور -

 خیریهارتباط با موسسات  -

 سازمان بهزیستی کشور  -ج

های شورای انقالب( به منظور حمایت از خانواده 41/8/1831سازمان بهزیستي کشور به استناد قانون تشکیل سازمان بهزیستي کشور )مصوب 

اجتماعي معلول جسمي و  ای وسرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات و پیشگیری و درمان و توانبخشي حرفهبي

سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشي و سالمندان نیازمند و رواني و تجدید تربیت منحرفین اجتماعي و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بي

 های مردمي تشکیل گردید.آموزش نیروی انساني خدمات بهزیستي و توانبخشي و تامین جلب مشارکت

های مالي به صورت نوبتي و مستمر، ها عبارتند از: حمایت( حمایت41/3/11سرپرست )مصوب انون تامین زنان و کودکان بيق 1به استناد ماده 

 سرپرستروزی کودکان و زنان سالمند بيهای فرهنگي، اجتماعي، نگهداری روزانه و شبانهحمایت

آموزی مورد نیاز معلوالن با همکاری قانون جامع حمایت از معلولین، تامین خدمات توانبخشي ،حمایتي، آموزشي و حرفه 8به استناد ماده 

 های معلوالن و همکاری بخش غیردولتي و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتي خانواده

 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی -د

مجلس شورای اسالمي از ادغام  3/1/1811دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب  به استناد قانون تشکیل

اراتي که طبق سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعي و رفاه و تامین  اجتماعي، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي تشکیل و کلیه وظایف و اختی

 ها و وزیران یاد شده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل گردید.زارتخانهقوانین بر عهده و

ریزی، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانوني، از جمله وظایف اصلي وزارت تحقق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي ، سیاستگذاری و برنامه

 باشد.تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي
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 های علميه زهمرکز خدمات حو -هـ

 با دستور رهبر معظم انقالب اسالمي تشکیل گردیده است 11/1/1811های علمیه از تاریخ مرکز خدمات حوزه

تهیه و به توشیح مقام معظم والیت فقیه حضرت آیت ا...  4/3/1813های علمیه در تاریخ قانون اساسنامه: اساسنامه مرکز خدمات حوزه

 اند.الي( رسید و اجازه ثبت و اجرای آن را صادر فرمودهالعای )مدظلهالعظمي خامنه

های علمیه و های علمیه عبارت است از: تامین بخشي از خدمات رفاهي مورد نیاز طالب و روحانیون حوزههدف از تاسیس مرکز خدمات حوزه

 باشد.خانواده آنان جهت ایجاد آرامش فکری و تقویت توان تحصیلي آنها مي

 ای علميه عبارت است از:رکز خدمات حوزهوظایف اساسی م

های علمیه ارائه خدمات الزم به منظور کمك به تامین بهداشت، درمان، مسکن، مصرف و سایر امور رفاهي الزم طالب و روحانیون حوزه -

 و خانواده آنان

 های ارائه خدماتبررسي و به کارگیری بهترین شیوه -

های حمایتي الزم و تشکیل موسسات و شعب و مراکز تابعه در سکن و بازنشستگي و تعاونيالحسنه، مهای قرضتشکیل و اداره صندوق -

 راستای اهداف مذکور در اساسنامه 

 گیری طالب و روحانیون از خدمات آنهاارتباط و هماهنگي با مراکز خدمات جهت سهولت بهره -

 رهبریسایر خدمات مورد نیاز حوزه های علمیه با تایید دفتر مقام معظم  -

 ستاد مبارزه با مواد مخدر -هـ

( قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا 1/3/31)اصالحي  88به استناد ماده 

نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است،  های صنعتي غیردارویي از هر قبیل ، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها وروانگردان

های پیشگیری و آموزش عمومي و تبلیغ علیه مواد مخدر یا جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایي و قضایي و برنامهستادی به ریاست رییس

 های صنعتي غیردارویي در این ستاد متمرکز خواهد بود.روانگردان

 :با مواد مخدر به شرح زیر است هایستادمبارزهوظایفو ماموریت

سازهای آنها ها و پیشها واقدامات غیرقانوني مرتبط با موادمخدر و روانگردانفراهم کردن زمینه مبارزه فراگیر وقاطع علیه کلیه فعالیت -

 .ومقابله باعرضه وهمچنین کنترل مرزها و مبادی ورود یه کشور و نظارت و پیگیری الزم در این مورد

ها وانجام های ناشي از مواد مخدر وروانگردانینه مناسب برای اتخاذ راهکارهای فرهنگي وپیشگیرانه درمقابله با تهدیدات وآسیبایجاد زم -

 .های الزم در این خصوصنظارت وپیگیری

ها، ر وروانگردانهای حقوقي واجتماعي پس از درمان مبتالیان به مواد مخدفراهم نمودن زمینه برای اتخاذ تدابیر الزم جهت حمایت -

 .های الزم در این زمینهخانواده آنان ونظارت وپیگیری

های مردم نهاد برای مبارزه، مندی از حضور و مشارکت جدی مردم و سازمانایجاد زمینه مناسب در خصوص تقویت و بهره -

 .های الزمها وانجام نظارت وپیگیریپیشگیری،کاهش آسیب و درمان معتادان به مواد مخدر وروانگردان

ها درخصوص ای وجهاني و تعامالت مرتبط با مواد مخدر و روانگردانفراهم کردن زمینه مناسب برای تقویت وارتقای دیپلماسي منطقه -

 .های الزم در این موردتحقق اهداف از پیش تعیین شده و نظارت وپیگیری

های ارزه ب امواد مخدر وروانگردان به منظور تحقق سیاستتهیه و تدوین و ارائه موضوع در جهت تقویت واصالح ساختار تخصصي مب -

 .های مورد نیاز در امر مبارزهکلي نظام و توسعه مطالعات وپژوهش

 .فراهم کردن زمینه الزم برای تقویت، توسعه و استفاده از امکانات حقوقي و قضایي به منظور ارتقاء بخشي اجرای قوانین و مقررات -
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زم برای ایجاد مدیریت سامانه ملي اطالعات مبارزه با مواد مخدر، تهیه و تنظیم برنامه و بودجه ستاد و ارزیابي های الفراهم کردن زمینه -

 .های الزم دراین خصوصربط وپیگیریهای اجرایي ذیعملکرد دستگاه

سازها و ضربه زدن به ان و پیشهای منقول و غیرمنقول قاچاقچیان مواد مخدر، روانگردفراهم کردن زمینه الزم برای شناسایي دارایي -

 های اقتصادی آنانبنیان

 6-6-اندازهای مرتبط با سند چشماهداف و سياست 

های برابر، توزیع مناسب درآمد ، نهاد مستحکم خانواده، به دور ای برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایي، تامین اجتماعي، فرصتجامعه

 از محیط زیست مطلوبمند از فقر ، فساد، تبعیض و بهره

 6-9- های کلیسياست 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -الف 

 های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمهایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه (9اصل )

 (68اصل )

معنوی او؛ حمایت ماادران، باه خصاوص در دوران    های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و ایجاد زمینه

سرپرسات؛  سرپرست؛ ایجاد بیمه خاص بیوگاان و زناان ساالخورده و باي    بارداری و حضانت فرزند؛ حمایت از کودکان بي

 اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته

 فراهم کردن امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل (68اصل )

 (66) اصل
سرپرساتي، در راه مانادگي، حاوادث و    فراهم کردن تامین اجتماعي از نظر بازنشستگي، بیکاری، پیری، ازکارافتادگي، باي 

 سوانح و فراهم کردن خدمات بهداشتي درماني 

 تامین مسکن متناسب با نیاز (98اصل )

 (69اصل )

درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم بارای تشاکیل   تامین نیازهای اساسي: مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، 

ریازی عماومي اقتصااد    های حاکم بر برناماه خانواده برای همه، تامین شرایط و امکانات کار برای همه با رعایت ضرورت

 کشي از کار دیگریکشور در هر یك از مراحل رشد و جلوگیری از بهره

صاد؛ تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج بارای توساعه و پیشارفت اقتصااد     منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقت

 کشور؛ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامي و صنعتي تا خودکفایي

 های کلی مبارزه با موادمخدر جمهوری اسالمی ایران سياست -ب

سازهای آنها از قبیل کشت، موادمخدر و روانگردان و پیشمبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت ها و اقدامات غیرقانوني مرتبط با  -

 تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.

تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطالعاتي، نظامي، انتظامي و قضایي برای شناسایي و تعقیب و انهدام شبکه ها و  -

 سازهای آنها.ها و پیشبط با مواد مخدر و انواع روانگردانالمللي مرتمقابله با عوامل اصلي داخلي و بین

ها و مکانیزه کردن سیستم های کنترلي و تمرکز اطالعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و تقویت، تجهیز و توسعه یگان -

ویت ساختار تخصصي مبارزه با مواد مخدر در جلوگیری از اقدامات غیرقانوني مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آنها و تق

 ها ی  ذیربط.نیروی انتظامي و سایر دستگاه
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گیری از امکانات دولتي و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشي از مواد مخدر و روانگردان با بهره -

فرهنگي، هنری، ورزشي، آموزشي و تبلیغاتي در محیط خانواده ، کار، آموزش غیردولیت با تاکید بر تقویت باورهای دیني مردم و اقدامات 

 و تربیت و مراکز فرهنگي و عمومي.

 های مصوب درمان و کاهش آسیب.صنعتي و برنامه پزشکي، سازهای آنها جز درموارد علمي،انگاری مصرف موادمخدر و روانگردان و پیشجرم -

 ص، درمان ، بازتواني و اتخاذ تدابیر علمي جامع و فراگیر باهدف:ایجاد و گسترش امکانات عمومي تشخی   -

 کنندگان( درمان و بازتواني مصرف1

 ها(کاهش آسیب 4

 ( جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر 8

ر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات های اجتماعي پس از درمان مبتالیان به مواد مخداتخاذ تدابیر الزم برای زمینه سازی حمایت 

 های آنها های حقوقي و اجتماعي برای افراد بازتواني شده و خانوادهفراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکي و حمایت

 المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در جهت:ایو بينتقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه 

 ( هدفمند کردن مناسبات 1

 ( مشارکت فعال در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط.4

 المللي.برداری از تجارب و امکانات فني، پشتیباني و اقتصادی کشور های دیگر و سازمان های بین( بهره8

 ( فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت غیر قانوني مواد مخدر. 1

 اتخاذ تدابیر الزم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده ها در زمینه های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان. 

های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با موادمخدر و روان گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر توسعه مطالعات و پژوهش 

 های علمي و تخصصي ذیربط در کشور.ستفاده از ظرفیتدانش روز دنیا و ا

های کلي نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها ارتقاء و اصالح ساختار نظام مدیریت مبارزه با موادمخدر و روانگردان به منظور تحقق سیاست

 های عملیاتي و کلیه اقدامات اجرایي و قضایي و حقوقي.و هماهنگي در اتخاذ سیاست

 های کلی نظام برای ترویج و تحکيم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگرانستسيا -ج 

اعتالء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجي در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و  -

 .نمسئوالن و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف کننده آ

تعظیم و تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور و تبیین نقش برجسته آنان در انقالب اسالمي و  -

 .دستاوردهای آن و دفاع مقدس و امنیت ملي

رهنگي هنری به منظور های  فها بویژه صداوسیما، نظام آموزشي کشور و دستگاههای الزم در رسانهبسترسازی، ایجاد و توسعه ظرفیت -

ها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الگوهای جهاد و حماسه و فداکاری و معرفي قهرمانان تحقق بندهای یك و دو و ترویج اهداف، آرمان

 .عرصه جهاد و شهادت به جامعه

 .امعهحمایت از تولید آثار ارزنده فرهنگي و هنری در جهت اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در ج -

های ها  و ارکان نظام و الیهتحقیق، شناسایي و ترویج مستمر عوامل تقویت کننده فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و مشارکت دستگاه -

 .های مربوط به ایثارگرانمختلف اجتماعي در اجرای سیاست

فرهنگي ایثارگران و فرزندان آنها به منظور توانمندسازی فردی و جمعي و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمي، فني و  -

 .های مختلف و اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخش های مدیریتي در شرایط مساویآفریني فعال و موثر در عرصهنقش
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های دولتي و وزیع امکانات و حمایتهای کشور و نیز در تخصیص و تنامهها، قوانین و آئینها، برنامهگذاریاولویت دادن به ایثارگران در سیاست -

 .های اسالم و اهداف انقالب اسالميهای اقتصادی، فرهنگي و اجتماعي کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمانها در زمینهفعالیت

موزشي، اجتماعي، بهداشتي، های آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آشناخت نیازهای واقعي و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده -

ای، معیشتي، اشتغال، مسکن، حقوقي، اداری، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خود اتکایي و درماني، بیمه

 .ون ایثارگریئش

با وضعیت جسمي سازی بناها و مراکز خدمات عمومي، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحي و ورزشي و وسائط نقلیه عمومي مناسب -

 .جانبازان و ناتوانان جسمي و حرکتي، منطبق بر معیارهای مطلوب

های الزم ها و مراقبتها و اهتمام به تأمین تجهیزات و آموزشها و فناوریها، توانمندیتوسعه مراکز علمي و پژوهشي و ارتقاء ظرفیت -

 .گ و تهدیداتهای فردی و جمعي، ناشي از جنبرای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب

 .حمایت قضایي از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه قضائیه -

های شانها، نمادها و نها، یادمانها و تجارب انقالب اسالمي و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزهها، حماسهحفظ و ترویج آثار، ارزش -

 جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهیدان و ساماندهي و نگهداری مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگي

 های کلی سالمتسياست -د

 .تدوین برنامه جامع مراقبتي، حمایتي برای جانبازان و جامعه معلوالن کشور با هدف ارتقاء سالمت و توانمندسازی آنان

 های کلی جمعيّتسياست - ـه

های زایمان و درمان ناباروری مردان و ای هزینهاختصاص تسهیالت مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهي و پوشش بیمه -1

 .ربطزنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتي ذی

های زیست های اجتماعي، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگيپیشگیری از آسیبارتقاء امید به زندگي، تأمین سالمت و تغذیه سالم جمعیّت و  -4

 .هامحیطي و بیماری

بیني ساز و کار فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط الزم برای تأمین سالمت و نگهداری آنان در خانواده و پیش -8

 های مناسبالمندان در عرصههای سمندی از تجارب و توانمندیالزم برای بهره

های عمومي، کارآفریني، فني توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصالح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتي و آموزش -1

 ای و تخصصي با نیازهای جامعه و استعدادها و عالیق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّدا حرفه

 ی کلی برنامه ششم توسعه در امور حمایتی اهم سياستها -و

 .کشور اجتماعي تأمین  یجامع،یکپارچه،شفاف،کارآمدوچندالیه استقرارنظام -11

 .های مربوط به رفاه وتأمین اجتماعيهای محروم دربرنامهگروه و خوداتکائي اقشار سازی وتوانمند -11

 .ی آنانتوجه ویژه به نقش سازنده و های عرصهقانوني بانوان درهمه حقوق شرعي و استیفای و آن جایگاه زن در خانواده و تقویت نهاد -1۴

 .اقتصادی های مختلف فرهنگي وصحنه های دولتي درمسئولیت امکانات و و هافرصت اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمي درتسهیالت مالي و -11

درصدی  43 هدف کاهش مدیریت مصرف با های کلي ابالغي وسیاست چارچوب در هاگردانروان و مخدر مواد جانبه بای همهمبارزه -31

 .پایان برنامه تا اعتیاد

 برمبنای سند تفصیلي برنامه ششم مهمترین سیاستهای حوزه حمایتي عبارتند از:

 گسترش برنامه های اشتغال زایي و خودکفایي -

 های اشتغال معلولینتقویت برنامه -
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 برنامه های اجتماع محور )گروههای همیار، خودیار و..(گسترش  -

 توسعه خدمات فوریتهای اجتماعي -

 ایجاد سامانه رصد و دیدبان آسیبهای اجتماعي -

 های اجتماعيتوسعه تعامالت بین بخشي در راستای کنترل رشد آسیب -

 ندیهای دوره سالمگسترش برنامه های خدمات خانواده محور سالمندی و پیشگیری ازآسیب -

 الگریهای غربتوسعه طرح پیشگیری از ایجاد معلولیت و  -

 تقویت برنامه توانبخشي مبتني بر خانواده -

 ظرفیت سازی وشبکه سازی تشکل ها وسازمان های مردم نهاد -

 .ای با اولویت کشورهای همسایه و اسالميهای منطقهگسترش روابط و همکاری -

 های هدفمند.ها و برنامهالمللي و تشریح الزامات، طرحای و بینهای منطقها و کارگاههها، جلسات، کنفرانسمشارکت فعال در همایش -

 بروز نمودن قوانین و مقررات و ارتقاء اثربخشي قوانین متناسب با تهدیدات نوظهور و اجرای موثر آنها. -

 ای در مرزهای زمیني، دریایي و هوایي کشور.توسعه و گسترش اقدامات کنترلي و مقابله -

 .های مالي قاچاقچیان در داخل و خارج از کشورها و پناهگاههای اقتصادی قاچاقچیان و شناسایي اموال و کنترل پایگاهزني به بنیانضربه -

 های خانوادهو اجتماع.پیشگیری اولیه از اعتیاد و حفاظت از اقشار سالم جامعه در محیط -

 بستری معتادان.های ترک اعتیاد در بیمه پایه و شمولیت تمام هزینه -

 هاهای مختلف کاهش تقاضای موادمخدر و روانگردانهای مردم نهاد و غیردولتي در عرصهجلب مشارکت تشکل -

 .های درماني و کاهش آسیب مطابق با استانداردهای جهاني و علمي روزبروز نمودن دقیق پروتکل -

 توجه به شرایط جغرافیایي، فرهنگي و اجتماعي کشور تولید دانش بومي و تخصصي مبارزه با موادمخدر و روانگردان ها با -

های مردم نهاد و ایجاد تسهیالت الزم برای مشارکت حداکثری مردم در دو حوزه کاهش عرضه و های مردمي و سازمانشناسایي ظرفیت -

 ها.کاهش تقاضای موادمخدر و روانگردان

 و خانواده با توجه به گسترش معضل اعتیاد و موادمخدر در این قشر از جامعه.طراحي برنامه ها و فعالیت های ویژه در حوزه جوانان، زنان  -

 العالي(ورود موثر قوای سه گانه کشور با موضوع تعیین و اجرای سهم خود در امر مبارزه با موادمخدر با توجه به فرمان مقام معظم رهبری )مدظله -

 ملي و استانيطراحي سامانه ملي اطالعات مبارزه با موادمخدر در سطوح  -

های مردم نهاد و ایجاد تسهیالت الزم برای مشارکت حداکثری مردم در دو حوزه کاهش عرضه و های مردمي و سازمانشناسایي ظرفیت -

 ها.کاهش تقاضای موادمخدر و روانگردان

 یاد و موادمخدر در این قشر از جامعه.تدوین برنامه ها و فعالیت های ویژه در حوزه جوانان، زنان و خانواده با توجه به گسترش معضل اعت -

 توسعه ساختارهای تخصصي حمایتي حقوقي و قضایي از ایثارگران ایجاد -

 سیاستگذاری در راستای حمایت از تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد -

 فعال نمودن شورای عالي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت -

 جهاد و شهادت مقوله فرهنگ ایثار،سیاستگذاری افزایش آثار فاخر فرهنگي، هنری، ادبي در  -

 یادگارها و میراث گرانبهای ایثارگران و فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسلهای آتي انتقال -

 های جذاب و موثر بر قشر جوان در ارتباط با فرهنگ ایثار و شهادتبرنامهسیاستگذاری افزایش  -

 اهتکریم و تعظیم مناسبت ها و ایام مربوط به فرهنگ -

 هاهای تحصیلي و عضویت در هیأت های علمي دانشگاهبهره مندی ایثارگران از فرصت های مطالعاتي، بورس-تقد -
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 حمایت از  نقش آفریني سرآمدان و نخبگان شاهد و ایثارگر در تولید علم و فن آوری -

 بهره مندی از توان علمي و تخصصي نخبگان ایثارگر در تولید علم و کارآفریني در جامعه -

 سیاستگذاری در راستای اشتغال و کارآفریني ایثارگر یر و تجلیل از ایثارگران -

 هاهای تحصیلي و عضویت در هیأت های علمي دانشگاهبهره مندی ایثارگران از فرصت های مطالعاتي، بورس -

 حمایت از  نقش آفریني سرآمدان و نخبگان شاهد و ایثارگر در تولید علم و فن آوری -

 وان علمي و تخصصي نخبگان ایثارگر در تولید علم و کارآفریني در جامعهبهره مندی از ت -

 سیاستگذاری در راستای اشتغال و کارآفریني ایثارگر -

 سالمندان ویژه ارائه خدمات -

 مراقبت طوالني مدت سالمندی سیاستگذاری برای -

 6-6- دارهای اولویتهای عملياتی و پروژهبرنامه  

 های اجتماعیحمایتپروژه ایجاد پنجره واحد 

گری دولت در اماور مرباوط   تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعي و کاهش فقر و نابرابری و کاهش تصدی :های مرتبط با فعاليتشاخص

ي رسانهای ثبت درخواست خدمات رفاهي؛ تمرکز بر اطالعسهولت دسترسي شهروندان به خدمات حوزه رفاه؛ جلوگیری از پراکندگي درگاه به جامعه،

هاای حاوزه   مند و آنالین؛ نظارت بر منابع مالي دولت؛ تخصصي شدن فعالیترساني؛ راستي آزمایي نظاماز یك رسانه مستقل؛ کنترل کیفیت خدمات

 باشد. ترین کارکردهای این سامانه مينهاد از مهمهای مردمنهایت استفاده از ظرفیت سازمان رفاه و در

 اجرای سياست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدامات و دستاوردها در راستای

هزار نفر از متقاضیان خدمت بیمه اجتماعي کارگران 114تاکنون بیش از  بهبود و توسعه سامانه بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی: -1

د به شعب ساازمان تاأمین   انهزار نفر از آنان که مورد تائید بازرسي میداني قرارگرفته 111نام نموده و در حدود ساختماني در سامانه ثبت

 باشد. مندی از مزایای بیمه معرفي شوند،که این موضوع در حال انجام مياجتماعي جهت بهره

منظور احصاء آمار دقیق تعداد مبتالیان به بیماران خااص و رفاع همپوشااني    سامانه بیماران خاص به  بهبود و توسعه سامانه بيماران خاص: -2

ایجااد گردیاد. باا توجاه باه       13شدگان و همچنین مدیریت درست منابع دولتي در مهرماه ساال های مازاد بیمهرچهای و همچنین ابطال دفتبیمه

نفار در   83هازار و   11تعداد  11نام از متقاضیان خدمت به سال جاری نیز تسری داده شد. بر این اساس تا پایان خرداد سال اهمیت موضوع، ثبت

نفار دارای دفترچاه    134هازار و   33نفر دارای دفترچه درمان بیمه ساالمت،   411هزار و  83اند، که از این میزان  به تعداد نام نمودهسامانه ثبت

 اند.  نفر نیز از دفترچه درمان کمیته امداد امام خمیني)ره( استفاده نموده 834هزار و  8درمان تأمین اجتماعي و 

فرایناد بیماه اجتمااعي    دستی و سامانه بيمـه اجتمـاعی راننـدگان:    بيمه اجتماعی قاليبافان و صنعتگران صنایع ایجاد سامانه -3

میلیون ریال طراحي و تادوین گردیاده اسات.     ۴11ای در حدود دستي و همچنین رانندگان  با صرف هزینهقالیبافان و صنعتگران صنایع

 نام نمایند. های مذکور ثبتهزار نفر در سامانه 311یلیون و مشود در حدود یكبیني ميپیش

 بگيران نهادهای حمایتی سامانه مستمری

بگیران نهادهاای  اندازی سامانه مستمریاند، اقدام به راهمنظور حمایت از سایر افرادی که بنا به دالیلي تحت پوشش نهادهای حمایتي قرار نگرفتهبه

باشاد، در  تر از پنج میلیون ریال در ماه مياس مقرر گردید تمام سرپرست خانوارهایي که مجموع درآمد ماهانه آنها پایینحمایتي شده است. براین اس

 نامهزار خانوار( در آن سامانه ثبت 131هزار نفر ) 431میلیون و اندازی سامانه مذکور تا اواسط خردادماه تعداد یكنام نمایند. از آغاز راهآن سامانه ثبت

 نمودند. اما به علت عدم تأمین منابع مالي الزم، این سامانه متوقف گردید.
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 6-6- دارهای اولویتهای عملياتی و پروژههای مالی در برنامهاولویت  

ها برای افزایش مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمیني تامین منابع مالي الزم از محل هدفمندی یارانه -

 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالي کار 41)ره( و سازمان بهزیستي بر مبنای متوسط 

 اجرایي شدن نظام چند الیه تامین اجتماعي )الیه مساعدت اجتماعي( -

 افزایش ضریب نفوذ خدمات حمایتي و ارتقای کیفي خدمات -

 های اجتماعيتوسعه خدمات فوریت -

 های سالمندیالمندی و پیشگیری از آسیبهای خدمات خانواده محور سگسترش برنامه -

 های اشتغال زایي و خودکفایي مددجویان تحت پوششگسترش برنامه -

 ها برای پرداخت مستمری به خانوارهای پشت نوبتيتامین منابع مالي الزم از محل هدفمندی یارانه -

 تامین شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتي -

 تیك مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتيهای آزمایش ژنپرداخت هزینه -

 افزایش حمایت از کودکان کار و کودکان خیاباني -

 پیشگیری از اعتیاد و درمان آن -

 حمایت از بیماران رواني مزمن -

 های آسیب پذیرتامین مسکن گروه -

الدین معظم شهداء، مستمری پرداختحقوق و مزایا و مستمری شامل  حقوق و مزایای جانبازان حالت اشتغال، همسر و فرزندان و و -

 جانبازان کم درآمد و فاقد شغل، مستمری والدین شهدا، حق پرستاری ، حق پرستاری والدین شهدا

 های آموزشي و تحصیلي ایثارگران ،  مددکاری اجتماعي، اشتغال، مسکنتامین هزینه -

 خدمات فرهنگي و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و  ورزش ایثارگران -

 6-9-  آثار مالی و مواد برنامه پنج ساله ششم توسعه 

 توسعه ششم  احکام و مواد قانونی برنامه

های بهداشت و درمان را به منظور کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانوني ازدواج دائم، گواهي انجام غربالگری در شبکه -13ماده 

اوره توانند به مراکز مششناسي)ژنتیکي( به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر ميهای پر خطر از نظر بروز اختالالت ژنشناسایي ازدواج

ز به اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یا مراکز مشاوره موردد تأیید سازمان بهزیستي ارجاع و چنانچه نیا

 این قانون به مراکز مجاز معرفي شوند.  (11شناسي)ژنتیك( باشد در چهارچوب احکام ماده )آزمایش ژن

شناسي)ژنتیك( باشند به آزمایشگاههای مورد شناسي)ژنتیك( نیازمند بررسي از نظر آزمایشات ژناوره ژنمواردی که براساس مش -1تبصره 

 تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارجاع خواهند شد.

و دولتي در چهارچوب التحریر ثبت طالق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمي ( حق%11درصد)ده -4تبصره 

شناسي)ژنتیك( افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستي و کمیته های آزمایش ژنبودجه سنواتي جهت کمك به تأمین هزینه

ن بهزیستي رایگان است و های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمیني)ره( و سازماگیرد. هزینه انجام آزمایشامداد امام خمیني)ره( قرار مي

 توسط سازمان بهزیستي و کمیته امداد امام خمیني)ره( پرداخت خواهد شد.

های نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و میزان کمك بهزیستي و کمیته امداد امام خمیني)ره( جهت انجام آزمایشآیین -8تبصره 

رفاه اجتماعي )سازمان بهزیستي( و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با همکاری سازمان های تعاون، کار و شناسي)ژنتیك( به پیشنهاد وزارتخانهژن

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران مياالجراء شدن این قانون تهیه ميحداکثر سه ماه بعد از الزم
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هزیستي( موظفند امکان دسترسي تمامي های بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي )سازمان بوزارتخانه -1تبصره 

 شناسي)ژنتیك( آنان را راهنمایي کنند.باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژنافراد که درصدد ازدواج مي

ای و امدادی، حمایتي و بیمههای پذیر و بسط پوششدولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعي و حمایت از اقشار آسیب -13ماده 

های الزم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت به طراحي و اجرای برنامههای اجتماعي نسبتپیشگیری و کاهش آسیب

 بار به مجلس ارائه کند: ماه یكکار را هر شش

 

دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه عالوه بر پرداخت یارانه فعلي، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت  -11ماده 

( حداقل دستمزد مصوب %41حمایت کمیته امداد امام خمیني)ره( و سازمان بهزیستي را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد )

ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در ارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمندکردنن یارانهشورای عالي کار، در چه

 ( این قانون، از طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید. 81جدول موضوع ماده )

وضعيت در 

سال 1400

وضعيت در پایان 

سال 1395
هدف کمی ردیف

1 6
کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه های کمر شکن سالمت از طریق 

تعمیم و ارتقاء بیمه های اجتماعي درماني - درصد مراجعین
1

100 96 ضریب پوشش بیمه های اجتماعي درماني پایه )کل( - درصد 2

3/49 48 متوسط مستمری دریافتي به متوسط هزینه خانوار - درصد 3

82,000 65,000 اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتي - نفر - ساالنه 4

96,000 77,000 ایجاد مسکن برای نیازمندان )مسکن اجتماعي و حمایتي - واحد 5

1,432,498 1,300,000 افزایش حمایت از معتادان - نفر 6

4,180,000 2,657,070 افزایش حمایت از سالمندان - نفر 7

330,098 204,965 افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایي - نفر 8

163,117 127,807 پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتي - نفر 9

25,838 23,402 افزایش حمایت از کودکان بي سرپرست نفر 10

309,695 280,500 افزایش حمایت از کودکان یتیم - نفر 11

600,000 424,000 افزایش توانبخشي مددجویان مبتني بر جامعه روستایي - نفر 12

180,000  - افزایش توانبخشي مددجویان مبتني بر جامعه شهری - نفر 13

220,000 98,000
افزایش تامین وسایل توان بخشي مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتي 

- تعداد
14

567,000 445,321 بیمه اجتماعي افراد تحت پوشش نهادهای حمایتي - نفر 15

176,119 163,228 کنترل افزایش طالق - تعداد 16

7,658 6,000 افزایش حمایت از کودکان خیاباني - نفر - ساالنه 17

3,153,030 3,000,000 غربالگری بینایي کودکان - نفر 18

1,545,000 966,000 غربالگری شنوایي - نفر 19

25 58 کاهش سهم پرداخت از جیب - درصد 20

75 70 ضریب پوشش بیمه های اجتماعي - درصد 21

80 83 متوسط نرخ جایگزیني - درصد 22

جدول 15 - شاخص ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم توسعه
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ری و کاهش آسیبهای اجتماعي، نسبت به تهیه دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعي به منظور پیشگی -31ماده 

نشیني، کودکان کار و مفاسد اخالقي مشتمل بر محورهای ذیل اقدام های اجتماعي با اولویت اعتیاد، طالق، حاشیهطرح جامع کنترل و کاهش آسیب

 ي کاهش یابد: (( میزان کنون%43ای که آسیبهای اجتماعي در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد )گونهکند به

 پيشگيری -الف

های اجتماعي بیني آموزشها و متون درسي دوره آموزش عمومي و پیشهای اجتماعي از طریق: اصالح برنامهپیشگیری اولیه از بروز آسیب -1

 های زندگيو ارتقای مهارت

منظور کنترل بومي با توجه به آثار محیطي آنها و به ای، ملي وهای کالن توسعههای اجتماعي در طراحي کلیه برنامهتهیه و تدوین پیوست -4

 های اجتماعي با تصویب شورای اجتماعي کشورها و آسیبآثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری

 رسد.بند به پیشنهاد وزارت کشور )سازمان امور اجتماعي( به تصویب هیأت وزیران مينامه اجرائي اینآیین

های سالمت اجتماعي در کشور توسط سازمان امور اجتماعي و بهای اجتماعي و سرمایه اجتماعي بر اساس شاخصتدوین ساالنه اطلس آسی -8

 ربطارائه آن به مراجع ذی

تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای « هاتدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعي و معلولیت» -1

 اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامهاجتماعي و 

 رسانی و بازتوانیخدمت -ب

 های غیردولتيهای اجتماعي با مشارکت سازمانموقع به افراد در معرض آسیبرساني بهخدمات -1

مام خمیني )ره( و سازمان نوبتي کمیته امداد اتحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیالت اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت -4

 های سنواتي ساالنهبهزیستي و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه

های اجتماعي مطابق قوانین در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها توسعه مراکز فوریت -8

 های اجتماعيیببه تناسب جمعیت و گسترش آس

های گروهي و تأمین مالي مبتني بر رویکرد خیر اجتماعي و تالش های مشارکتهای مردم نهاد در حوزهبسط و توسعه نقش مردم و سازمان -1

 نفعان در تأمین منابع مورد نیازدر جهت جلب مشارکت بیشتر ذی

 خيزشناسایی و بهبود نقاط آسيب -پ

های اجتماعي، خدمات بهداشتي ا زای اجتماعي در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتبحران خیز وشناسایي نقاط آسیب -1

بخشي و سامانه مدیریت شده، با اعمال راهبرد همکاری بینهای اشتغال حمایتدرماني، مددکاری، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه

 های اجتماعي در مناطق یادشدهآسیب

کیفیت زندگي ساکنان سکونتگاههای غیررسمي و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و  بهبود -4

 های اجتماعي در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهي مناسب در روستاهاجلوگیری از بروز و تشدید آسیب

نشیني با رویکرد تقویت مبادی جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت،برنامه -8

 نشیني اقدام شود.( نسبت به ساماندهي مناطق و کاهش جمعیت حاشیه%11درصد )ای که ساالنه دهمهاجرت، به گونه

 حمایت از زنان سرپرست خانوار -ت

رست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعي تا پایان اجرای قانون برنامه توسط تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپ

ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و ریاست جمهوری )معاونت امور زنان( با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سایر نهادهای ذی

 شدن آن تصویب در مجلس شورای اسالمي و نظارت بر اجرائي
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 مقابله با اعتياد با حمایت قوه قضائيه -ث

توزیع و  های تولید،های قاچاقچیان و شبکهتوسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایي اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه -1

ها( در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال بکهویژه سرباندها و سرشسازهای مرتبط )بهها و پیشگردانانتقال )ترانزیت( مواد مخدر، روان

ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و با همکاری دستگاههای اجرائي ذی

اتي در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنو

 گیرد.قرار مي

های کلي از طریق دستگاههای اجرائي و نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران با اذن فرماندهي کل قوا در راستای اجرائي کردن سیاست -4

سازها با رویکرد ها و پیشگرداندرمورد روانهای کلي برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه مبارزه با مواد مخدر و سیاست

اجتماعي و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتواني و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعي، مقابله با عرضه مواد مخدر و 

 عمل آورند.های مرتبط اقدام قانوني الزم را بهسازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازاتها و پیشروانگردان

برداری و تکمیل مراکز نگهداری، ها نسبت به بهرهاز طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي )سازمان بهزیستي( با همکاری شهرداری -8

در  اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعي برای معتادان بهبودیافتهخانمان و راهدرمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بي

ها حسب مورد با ( این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستي کشور یا شهرداری11استانها با رعایت احکام ماده )

نهاد و بخش غیردولتي خواهد بود. نیروی انتظامي موظف است پس از أخذ دستور قضائي نسبت به های مردمگیری از ظرفیت سازمانبهره

ی این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستي و با هماهنگي آورجمع

اجتماعي  نامه اجرائي این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شوراینیروی انتظامي و مقام قضائي خواهد بود. آیین

 رسد.کشور مي

 حمایت از بيماران روانی مزمن و سالمندان -ج

( جمعیت هدف در پایان اجرای %13بخشي بیماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد )تداوم اجرای طرح ساماندهي و توان -1

 قانون برنامه

 ( جمعیت هدف%43درصد )و پنج بخشي سالمندان با پوشش حداقل بیستتداوم اجرای طرح ساماندهي و توان -4

 تأمين مسکن نيازمندان -چ

های حمایتي به مسکن و رفع فقر سکونتي حداکثر تا پایان سال اول اجرای پذیر و گروههای هدف سازمانبه منظور تأمین نیاز اقشار آسیب -1

 أمین مسکن اجتماعي و حمایتي اقدام نماید.قانون برنامه نسبت به تدوین طي مراحل قانوني و در چهارچوب بودجه سنواتي و اجرای برنامه ت

پوشش نهادها و ساز برای هرکدام از افراد تحتافراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمیني )ره( و سازمان بهزیستي و خیرین مسکن -4

شعاب آب، فاضالب، برق و های انهای صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای حمایتي از پرداخت هزینهسازمان

 گاز برای واحدهای مسکوني اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یك بار معافند.

 ساماندهی کودکان کار -ح

صد نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج دربا اقدام سازمان بهزیستي و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای قانون برنامه به

 ( کاهش یابد. 43%)

های کلي برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام ( سیاست11دولت مکلف است در اجرای بند ) -31ماده 

ی خدمات در سطوح بندجز سالمت با رعایت سطحهای اجتماعي بهجامع رفاه و تأمین اجتماعي چند الیه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتي و بیمه

قدام و پس از پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعي و آزمون وسع و نیازمندیابي فعال و مبتنیي بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده ا

ها، پوشانيای اجتماعي، رفع همهطي مراحل قانوني مطابق بودجه سنواتي به اجراء درآورد و به منظور ساماندهي منابع و مصارف مربوط به یارانه
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بر دسترسي عادالنه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطالعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعي و مبتني 

( این قانون برای تمامي آحاد 31اده )گیری پرونده الکترونیك رفاه و تأمین اجتماعي با تبعیت از پرونده الکترونیك سالمت ایرانیان موضوع مشکل

ها، نهادها و دستگاههای اجرائي فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعي که به هر نحوی از انحاء از ها، صندوقپذیرد وکلیه سازمانجامعه صورت مي

 ضوابط قانوني از این نظام تبعیت کنند.  نمایند مکلفند طبقکنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت ميبودجه دولتي و عمومي استفاده مي

جز سالمت متناسب با های اجرائي مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي چند الیه بهنامهآیین -تبصره

نهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شرایط اقتصادی و اجتماعي کشور و همراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانین مربوطه با پیش

 رسد.و سازمان به تصویب هیأت وزیران مي

( از محل وصول عوارض ورود کاال و %1درصد)های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یكسازمان -الف

بودجه سنواتي از طریق کمیته امداد امام خمیني)ره( و سازمان بهزیستي برای اشتغال خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق 

 محرومان و نیازمندان بومي این مناطق اختصاص دهند.

پوشش خود ساالنه یکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد کمیته امداد امام خمیني)ره( و سازمان بهزیستي موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت -ب

( سازمان بهزیستي را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتي تسهیالت %81( کمیته امداد امام خمیني)ره( و سي درصد )%11درصد )

 الحسنه الزم را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد گرفتقرض

 -89ماده 

م فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهي امور های کلي ترویج و تحکیکلیه دستگاههای اجرائي موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست -الف

 اقدام نمایند. 41/4/1831ایثارگران ابالغي 

دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی که  -ج

( و باالتر هستند نشان ملي %31( و باالتر یا یك شهید و دو جانباز پنجاه درصد )%31دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یك جانباز پنجاه درصد )

 ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفي نماید.

و ششم اعتبارات  استثنای فصول اول( از اعتبارات فرهنگي خود به%41کلیه دستگاههای اجرائي موضوع این قانون موظفند بیست درصد) -چ

های مصوب ابالغي شورای عالي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف ای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاستهزینه

 این امور نمایند.

را به عمل آورد و اعتبار کافي  رساني به ایثارگراند ولت موظف است اقدامات الزم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات -31ماده 

 های اجرائي آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابالغ نماید. نامهبیني نماید و کلیه آیینرا در بودجه سنواتي پیش

به  1/14/1818( مصوب 4الي دولت )( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات م۴1دولت مکلف است در اجرای ماده ) -الف

کننده نهادهای متولي ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشموالن ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزامنحوی برنامه

 امور ایثارگران ارائه نمایند. موظفند گواهي مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و

سانحه بالیني همزمان مجروحیت را ندارند اما بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت -تبصره

( %3ید و حداقل پنج درصد )عنوان جانباز تلقي نماگردد را بهکننده )نیروهای مسلح( احراز ميمجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکي نهاد اعزام

 گیرد.جانبازی به آنها تعلق مي

 باشد.اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمي

رساني به ایثارگران را دمات( قانون جامع خ83دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده) -ب

 بیني نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعي نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.در لوایح بودجه سنواتي پیش
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همسران و فرزندان( دارای تابعیت  دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان )والدین و -پ

صالح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا غیرایراني که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی

ندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزماسارت نائل آمده

 گیرند.مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعي نیروهای مسلح )ساتا( قرار مي

اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از  -تبصره

های امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالي امنیت ملي وسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزراتخانهاالجراءشدن این قانون تالزم

 رسد.( قانون اساسي مي11۴با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم )

 شود:( قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران به شرح زیر اصالح مي13ماده ) -ت

رچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصالح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به بنیاد موظف است در چها

های پزشکي اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگي کلي جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون

ای که به پیشنهاد نامهعیت فعلي سالمت روحي، جسمي، اجتماعي، اقتصادی، شغلي و سابقه حضور در جبهه و براساس آیینآنها، با در نظر گرفتن وض

 رسد اقدام نماید.بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران مي

رساني به ( قانون جامع خدمات4کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده )به منظور حفظ  -ث

( قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات 3ایثارگران و ماده )

 ی مازاد )عدم نیاز( معرفي نمایند.اداری به عنوان نیرو

های آن و اصالحات بعدی، تمام فرزندان رساني به ایثارگران و تبصره( قانون جامع خدمات41دولت مکلف است عالوه بر اجرای ماده ) -ج

 ( و باالتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.%11شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد )

اند با رعایت شرط سني کمتر نبازاني که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شدهجا -چ

 توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومي به بازنشستگي نائل آیند.از شصت و پنج سال مي

 گیرد.ت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگي اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نميدر صور -تبصره

( 4ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامي خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده ) -ح

 رساني به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.قانون جامع خدمات

توانند با حداکثر هشت رساني به ایثارگران ميت( قانون جامع خدما4کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده) -خ

 سال سنوات ارفاقي و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

 شود:شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصالح و دو تبصره به آن الحاق ميرساني به ایثارگران به( قانون جامع خدمات4۴ماده ) -د

 شود.اضافه مي« جانبازان اعصاب و روان و شیمیایي»بعد از عبارت « محدودیت جسمي حرکتيجانبازان دارای »عبارت 

های خاص و یا صعب العالج یا محدودیت جسمي حرکتي مي باشند پس از تأیید والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری -1تبصره 

 شوند.کمیسیون پزشکي بنیاد، مشمول این ماده مي

مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد ( بهرهK( ضریب کا)%11( تا چهل و نه درصد )%43جانبازان گروه بیست و پنج درصد ) -4تبصره 

 باشد.جانبازی مي

 شود.رساني به ایثارگران به شرح زیر اصالح مي( قانون جامع خدمات41ماده ) -ذ

 شود.اضافه مي« تأمین نیروهای مورد نیاز خود را»ارت بعد از عب« اعم از رسمي، پیماني، قراردادی، شرکتي»عبارت 

 گردد.قطعي ميوضعیت استخدامي مشموالن این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمي -1تبصره 
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ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش -4تبصره 

رساني به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومي و دولتي، در صورت تنزل از پست ( قانون جامع خدمات4ههای مشمول ماده )دستگا

ني یا سازماني باالتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائي یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازما

 شوند. از شغل و پست قبلي برخوردار ميهمتر

باشند با داشتن مدرک کارشناسي، مشمول مند ميایثارگراني که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یك مقطع تحصیلي باالتر بهره -ر

 توانند تا سي و پنج سال خدمت کنند.( قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مي118بند )الف( ماده )

توانند برای یك بار و با رعایت اند، ميآزادگاني که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده -ز

شرط سني زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سي یا سي و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق 

 ه بازنشستگي نائل آیند.اسارت ب

مسؤولیت رسیدگي و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده  -ژ

ید واحد یا مرکز امور سال دفاع مقدس با معرفي و تأیباشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگي و ارائه خدمات رزمندگان هشتایثارگری مي

 باشد.ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعي نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران)ساتا( مي

 -88ماده 

های معظم شهدا و ایثارگران)جانبازان و آزادگان( اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده -الف

تأمین  ذخیره مرخصي استفاده نشده و کلیه مطالبات قانوني آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتيبه 

شهدا باقي و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقي در حوزه ایثارگران و خانواده 

 نمانده باشد.

مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه  -تبصره

 مربوطه در طي دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتي تأمین و پرداخت گردد.

بیني و م را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیشدولت موظف است اعتبار الز -ب

 های سنواتي درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه

 با حداقل سه ماه اسارت جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگي و آزادگان -1

 رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم)گم جن( -4

 افراد تحت تکفل قانوني جانبازان متوفي، آزادگان متوفي، رزمندگان متوفي )با حداقل شش ماه حضور در جبهه( -8

و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانوني  تشخیص افراد تحت تکفل قانوني جانبازان و آزادگان متوفي -تبصره

 باشد.رزمندگان متوفي به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعي نیروهای مسلح )ساتا( مي

 اند )پس از فوت والدین(ا بودهنامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهد -1

العالج پس از تأیید کمیسیون های خاص و یا صعبدارای بیماریبرادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمي، حرکتي، ذهني، محجور،  -3

 پزشکي بنیاد

اند با تأیید بنیاد )ماهانه معادل دو ودههمسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نم -۴

 سوم حقوق کارکنان دولت(

 گردد.اضافه مي« همسران و فرزندان شهدا»عبارت « آزادگان»( قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران پس از عبارت 31در ماده) -پ

ر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان ( سرانه بیمه عم%111سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد ) -ت

 شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتي اقدام نمایند.

 رساني به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.( قانون جامع خدمات31( و )34(، )18( بر مواد )33حکم بند )ت( ماده )
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ماه های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل ششمنظور حمایت و تجلیل از رشادتبق بودجه سنواتي بهدولت مکلف است ط -ث

ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان ( جانبازی و آزادگان با کمتر از شش%43سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد )

 شتي، درماني و فرهنگي به شرح زیر ارائه نماید.تسهیالت رفاهي، معیشتي، بهدا

های شبانه دانشگاههای دولتي، دانشگاه پیام ( هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمي، دوره%81درصد)تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سي -1

 اشت، درمان و آموزش پزشکي وفق بودجه سنواتيهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهدهای مورد تأیید وزارتخانهنور و سایر دانشگاه

 مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگي عمومي و ناوگان حمل و نقل شهریبهره -4

( هزینه از طریق هر یك از شرکتهای دولتي و خصوصي هواپیمایي، ریلي و دریایي در سفرهای داخلي و %81درصد )معافیت از پرداخت سي -8

 کبار در سالعتبات عالیات برای ی

منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند بهها و دهیاریشهرداری -1

ماه و باالتر در ( و باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش%43درصد )و پنجو فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست

 ها بدون أخذ هزینه اقدام نمایند.باشد و آرامستانجبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگاني که دفن اموات در آنها مجاز مي

 مندی از انشعاب رایگان آب، فاضالب، برق و گاز برای یك بار در یك واحد مسکونيبهره -3

ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس یلي باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ششمندی از امتیازات یك مقطع تحصبهره -۴

 در حقوق و مزایای اجتماع.

فرزندان »عبارت « جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد»رساني به ایثارگران پس از عبارت ( قانون جامع خدمات81در بند )الف( ماده ) -ج

 شود.اضافه مي« ماه سابقه حضور در جبههان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل ششجانبازان، فرزند

 شود.رساني به ایثارگران الحاق مي( مکرر به قانون جامع خدمات31متن زیر به عنوان ماده ) -چ

سان رسمي، مرکز وکالء و کارشناسان قوه قضائیه، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کانون وکالی دادگستری، کانون کارشنا»

( از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائي و الکترونیك، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمي دادگستری را به %81درصد)مکلفند سي

ماه اه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل ششم(، آزادگان با داشتن حداقل سه%11فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد )

( و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل %43حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد)

 «دن اختصاص دهند.ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سني در صورت واجد شرایط بودوازده

 رساني به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.( قانون جامع خدمات31( و )34(، )18( بر مواد )33حکم بند )چ( ماده )

اجتماعي و ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین در صورتي که دریافتي ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده -ح

گردد و با تحقق بازنشستگي این افراد در دو صندوق از صندوق بازنشستگي دیگری گردد بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي

 گردند. کمك دولت فقط به یك صندوق خواهد بود.مند ميمستمری بازنشستگي آن صندوق بهره

ازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یك بار از پرداخت ما به التفاوت ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانب -خ

الیه از دولت منظور و در ای ناشي از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگي معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌبرای پانزده سال سنوات بیمه

 شود.پرداخت و تسویه ميقالب بودجه سنواتي توسط دولت 

 شود:الحاق مي 41/1/18۴8( قانون خدمت وظیفه عمومي مصوب 13( به انتهای ماده )1عنوان بند )متن زیر به -د

 گردد.رساني به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه مي( قانون جامع خدمات3۴به ماده ) -ذ

فرزندان »عبارت « کسورات بازنشستگي سهم اسرا و آزادگان و جانبازان»رساني به ایثارگران پس از عبارت نون جامع خدمات( قا81به ماده ) -ر

 شود.اضافه مي« شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه

( و باالتر به استثنای %31شخص جانباز پنجاه درصد ) فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای -ز

 شود.تسهیالت خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشي از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمي
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 شود:رساني به ایثارگران اضافه مي( قانون جامع خدمات۴1عبارت ذیل به ماده ) -ژ

 شود.اضافه مي« همسران و فرزندان شهدا»عبارت « جانبازان و آزادگان»ازعبارت بعد 

 -86ماده 

بار با بانك مرکزی جمهوری اسالمي ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، ساالنه نسبت به ارائه تسهیالت مسکن فقط یك -الف

ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که مندگان دارای حداقل شش( به تعداد پنجاه هزار نفر به رز%1سود حداکثر چهاردرصد )

التفاوت سود های عامل اقدام نماید. مابهاند از طریق بانكباشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیالت مسکن دریافت ننمودهفاقد مسکن ملکي مي

شود. )تعیین اولویت و نحوه بودجه سنواتي توسط دولت تأمین و به بانکهای عامل پرداخت مي مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق

 معرفي افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.(

 گردد:رساني به ایثارگران الحاق ميمکرر( قانون جامع خدمات 8تبصره ذیل به ماده ) -ب

الثبت و حقوق دولتي مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیالت وام خرید یا ساخت های حقان در پرداخت هزینهایثارگر -تبصره

 باشند.( معافیت برخوردار مي%11مسکن از هفتاد درصد )

تمامي بانکها و مؤسسات  الحسنه( منابع قرض%11درصد)دولت )بانك مرکزی جمهوری اسالمي ایران( موظف است همه ساله حداقل ده -پ

 پولي و اعتباری دولتي را در چهارچوب بودجه سنواتي جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفریني ایثارگران اختصاص دهد.

داکثر تا پایان رساني به ایثارگران و اصالحات بعدی آن حمکرر( فصل دوم قانون جامع خدمات 8( و )8دولت موظف است در اجرای مواد ) -ت

 خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیالت مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتي ابالغ نماید.

 گردد:شرح ذیل اصالح ميبه 43/1/1831( قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 3ماده واحده اصالح ماده) -ث

 گردد.اضافه مي« با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا»عبارت « عمومي از طریق مزایده»بعد از عبارت 

 -66ماده 

( قانون الحاق برخي مواد به قانون 11رساني به ایثارگران و اصالحیه بعدی آن و در ماده )( قانون جامع خدمات11الحاقات زیر در ماده ) -الف

 گیرد:مي( به شرح زیر صورت 4تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )

( و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج %43( سهمیه اختصاصي برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%3درصد)سهمیه ورود با پنج

 ( افزایش یابد.%81درصد)ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سي( و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش%43درصد )

رساني به ایثارگران و اصالح بعدی ( قانون جامع خدمات11( ایثارگران )مشمولین ماده)%43که سهمیه بیست و پنج درصد ) در صورتي -تبصره

( و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد %43( سهمیه اختصاصي جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%3درصد )آن( تکمیل نگردد و پنج

ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده سران رزمندگان با حداقل شش( فرزندان و هم43%)

( و همسران و فرزندان %43( مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%3( ایثارگران را مازاد بر پنج درصد )%43ظرفیت خالي بیست و پنج درصد )

ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط الزم را داشته باشند، (فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش%43یست و پنج درصد )جانبازان زیر ب

 اختصاص دهد.

الملل دانشگاههای دولتي یا ( قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بین۴۴هزینه شهریه مشموالن ماده ) -ب

 شود.های دانشگاه آزاد اسالمي داخل کشور پرداخت ميداکثر در سقف شهریهغیردولتي ح

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مراکز علمي که از وزارتخانه -پ

( اعضای هیأت علمي مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران %41درصد )اند و دانشگاه آزاد اسالمي مکلفند حداقل بیست پزشکي أخذ مجوز نموده

( و باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج %13شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد )
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های علوم، تحقیقات و ور در جبهه که دارای مدرک علمي دکتری مورد تأیید وزارتخانه( و باالتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حض%43درصد )

عالي انقالب فرهنگي را داشته باشند، حسب مورد از طریق باشد و شرایط علمي مصوب شورایفناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي

یل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمي، چنانچه شرایط علمي الزم را داشته باشند تأمین استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبد

لمي و و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه ع

 های اخالقي استخدام کنند.با رعایت صالحیت

 شود.امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمي فعلي دارای سوابق ایثارگری فوق نیز مياحکام و 

مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به 

 اتخاذ تصمیم مي باشند.

 شوند.پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته ميمشموالن این بند با سي و  -1تبصره 

 تواند درخواست بازنشستگي نماید.در صورت تمایل فرد به بازنشستگي پس از اتمام سي سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن مي -4تبصره 

( قانون جامع ایثارگران مصوب 11ماده )« الف»( این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند 11ماده )« پ»حکم بند 

 حاکم است. 44/4/1811و اصالحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب  4/11/1811

موضوع بند )پ( ماده  های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران( قانون احکام دائمي برنامه4شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند )پ( ماده )

 قانون برنامه اصالح( 11)

 6-8- قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 

 98ماده 

بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمیني )ره(، سازمان بهزیستي کشور و سایر نهادهای های زندانیان بيرفع مشکل معیشتي خانواده -

 خانواده آنهاذیربط و بیمه سالمت رایگان زندانیان و 

 شود.و اصالحات بعدی آن دائمي مي 4/11/1811رساني به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات -67ماده 

 67ماده 

به منظور بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعي در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت بنیان کردن  -الف

ها و تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تامین اجتماعي و تقویم و اثر سنجي برنامهتوسعه اقتصادی، وزارت 

های سیاستي( زیر متناسب با اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگي اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای )بسته

 و پیشرفت مبادرت کند:فرآیندهای رشد، توسعه 

های اجتماعي و مداخله موثر برای کاهش و سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیببسته سیاستي )صیانت اجتماعي( مبتني بر مصون -1

 های اجتماعي و تحکیم و تقویت پیوند اجتماعيکنترل آسیب

با نیازهای جسمي و رواني اقشار و گروههای هدف جهت بسته سیاستي )حمایت اجتماعي( مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب  -4

 دیده در اجتماعسازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیببرابرسازی فرصتها و زمینه

بسته سیاستي )مساعدت اجتماعي( مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترمیمي متناسب با نیازهای معنوی و مادی  اقشار و گروههای هدف از  -8

 های خوداتکایي آنهاسازی، کارگستری، مهارت آموزی و ایجاد زمینهطریق توانمند

اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابي فعال، غربالگری اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هداف  -8تبصره 

ده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط ها شپذیرد و به نحوی که منجر به اثربخشي بیشتر اجرای هدفمندی یارانهانجام مي

شود و در قالب ای، آموزشي و مسکن به کارگرفته ميمعیشتي، بیمههدایت و به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایي،

 شود.و حمایتي و نظایر آن هزینه ميای )درمان، بازنشستگي و بیکاری( مسکن اجتماعي های نقدی، کاالیي، بیمهاعطای یارانه
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به منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي و تقویت نظام چند الیه تامین اجتماعي  -6 تبصره

مندسازی فقرا و محرومان و سایر ها مشتمل بر خدمات حمایتي و توانبا رعایت یکپارچگي، انسجام ساختاری، همسویي و هماهنگي بین این الیه

های مکمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر های پایه و بیمههای پایه شامل مستمریهای اجتماعي، بیمهگروههای هدف و کاهش آسیب

ای تخصصي و نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراههای اجرایي برای تحقق اهداف، وضع آیینربط، تصویب شاخصعملکرد دستگاههای ذی

های مذکور، تصمیمات شورای عالي رفاه و تامین اجتماعي با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تایید رئیس جمهور و ابالغ راهبردی برای حوزه

 االجرا است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي، الزم

های اجتماعي، ایراني ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت -ميدولت مکلف است به منظور رفع فقز و نابرابری، بسط و ترویج سبك زندگي اسال

( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي 1۴های اجتماعي، وفق تبصره ذیل ماده )تامین حداقل کیفیت زندکي و پیشگیری از بروز آسیب

، معلوالن و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصي امور کودکانضمن تجمیع و ساماندهي شوراهای مرتبط با امور سالمندان، 1838/4/44مصوب 

های اجتماع محور و با استفاده حداکثری از حمایتي در زیرمجموعه شورای عالي رفاه و تامین اجتماعي نسبت به انجان امور زیر در قالب برنامه

 های جمعي اقدام کند:های مردمي و همکاریمشارکت

های اجتماعي و یا دارای معلولیتها و نارساییهای جسمي و رواني و خانوادگي و یا در معرض آسیب های حمایت از کودکاناجرای طرح -1

 مبتال به فقر غذایي و آموزشي

های حمایتي از زنان و دختران با الویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکالت جسمي، رواني و خانوادگي و در اجرای طرح -4

 معرض آسیبهای اجتماعي

سازی دوران سالمندی به منظور ایجاد زمینه حضور فعال و موثر آنان در عرصه های غنيهای حمایت از سالمندان و برنامهرای طرحاج -8

 اجتماع و خانواده

 های اجتماعي به منظور پایش و پیمایش انواع آسیبهای اجتماعي و شناسایي گروهها و اقشار هدفایجاد مرکز اطالعات و مطالعات آسیب -1

پذیر مبتني بر توانبخشي جسمي های غربالگری اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازی اقشار و گروههای نیازمند و آسیبرای طرحاج -3

 رواني و خانوادگي و آموزش مهارتهای زندگي و ارایه انواع مساعدتها و حمایتهای اجتماعي به افراد آسیب دیده و نیازمند واجد شرایط

های ها، واقفان، سازمانهای مردم نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام مظم رهبری در جهت پیشبرد برنامهجلب مشارکت خیریه -۴

 حمایت اجتماعي

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي روز کشور، نسبت به طراحي و  -1

های اجتماعي و نیازمند های هدف و در معرض آسیبچتر ایمني اجتماعي( ضمن شناسایي به موقع اقشار و گروهسازی )برنامه پیاده

های اجتماعي با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه، ها و مساعدتدریافت خدمات، حمایت

نوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباری مورد نیاز آن را حسب مصوبات شورای عالي رفاه و تامین خانواده و بازار کار اقدام کند و الزامات قا

 اجتماعي و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتي لحاظ کند.

های اجتماعي، ارائه بحرانهای اجتماعي و مداخله در سازمان بهزیستي کشور متولي سالمت اجتماعي با رویکرد پیشگیری از آسیب -3

باشد. پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه ميخدمات حمایتي و توانبخشي به کلیه معلوالن، مددجویان و گروههای آسیب

 باشد:همچنین مرجع صدور پروانه تاسیس و فعالیت در امور زیر مي

های و مراکز خدمات سرپرست و خیاباني، خانه سالمت دختران و زنان، مجتمعروزی کودکان بيمهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه

مراکز خدمات مشاوره اجتماعي و روان شناختي اجتماعي ،مراکز  های مددکاری اجتماعي و روانشناسي،ها و اورژانسبهزیستي، کلینیك

کز حرفه آموزی معلوالن، مرکز توانبخشي و نگهداری سالمندان ،مراکز توانبخشي و درماني بیماران رواني مزمن، توانبخشي معلوالن ،مرا
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ها و موسسات غیردولتي و خیریه که در راستای اهداف سازمان مراکز خدمات مشاوره ژنتیك، مراکز درماني و بازتواني معتادان و نیز انجمن

 کنند.بهزیستي کشور فعالیت مي

میلیارد تومان بابت تداوم طرح افزایش  3111( قانون برنامه ششم توسعه به میزان 11یش بیني منابع مالي الزم برای اجرای ماده )پ -

 311درصد حداقل دستمزد قانون کار و همچنین کاهش فقر و شمول  41مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتي به میزان 

 ری ماهانههزار خانوار پشت نوبتي از مستم

هزار خانوار اعتباری معادل  11جهت تامین مسکن مددجویان )در قالب ایجاد، احداث ، تعمیر، بهسازی مسکن و ا جاره و ودیعه ( حدود  -

 شود.میلیارد ریال پیش بیني مي 1111

ل و در قالب تسهیالت برای میلیارد ریا 3111هزار مددجوی تحت پوشش از محل منابع عمومي اعتباری معادل  31برای ایجاد اشتغال  -

 باشد.هزار میلیارد ریال مورد نیاز مي 81هزار نفر اعتباری معادل  31پرداخت سرمایه کار 

میلیارد ریال و به منظور غربالگری بینایي، پیشگیری از تنبلي چشم و  14نوزاد اعتباری معادل  14۴1111به منظور غربالگری شنوایي  -

 شود.میلیارد ریال برآورد مي 31نفر اعتباری معادل  8311111سایر اختالالت بینایي 

هزار نفر اعتباری  411ژنتیك برای های نتیك و آزمایشقانون برنامه ششم موضوع حمایت از خدمات مشاوره ژ 13جهت تحقق ماده  -

 گردد.بیني ميمیلیارد ریال پیش ۴11معادل 

میلیارد ریال و انجام  411های اجتماعي اعتباری معادل ایجاد خدمات پایگاههای اجتماعي، از طریق در جهت پیشگیری و کنترل آسیب -

 باشد.میلیارد ریال مورد نیاز مي 131نفر اعتباری معادل  1431111های حضوری و غیرحضوری برای تعداد مشاوره

یلیارد ریال و برای نگهداری کودکان م 111هزار کودک روستایي و حاشیه شهر اعتباری معادل  411به منظور تامین یك وعده غذای گرم  -

 گردد.میلیارد ریال برآورد مي 4811ها اعتباری معادل ها و مراکز غیردولتي و شیرخوارگاهبي سرپرست در خانه

 

 9- تصویر کالن فصل 

 9-8- ایها و متغيرهای بودجهبررسی و تحليل عملکرد مهمترین شاخص  

 413معادل 181۴در سال  هزار تومان، 111برای مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتي معادل  1813میانگین مستمری پرداختي در سال 

های میلیارد ریال )اعتبارات دستگاه ۴4441معادل  11باشد. میزان اعتبار پرداختي در سال هزار تومان مي 813معادل  1811هزار تومان و در سال 

 باشد.مي  میلیارد تومان( 13311میلیارد ریال و اعتبار هدفمندی  1۴141حمایتي 

و افزایش برای ارتقاء توانمندی معلوالن )سالمندان، افراد دارای ضایعه نخاعي و نابینایان و ....( و ایجاد فرصت برای شرکت در فعالیت اجتماعي 

اند و موارد مختلف زندگي شده گیری درنفر تحت پوشش قرار گرفته و موجب مشارکت در تصمیم 8481، 181۴ها در سال اعتماد به نفس آن

های روزمره زندگي اند. الزم به ذکر است انجام فعالیتنفر در کمیسیون پزشکي ا توانبخشي تعیین معلولیت شده 813.33۴، 181۴همچنین در سال 

پذیری محیط، به هبود دسترسسازی محیط زندگي و خودرو، با تغییرات محیطي و بشود و با مناسباز ارکان توانمندسازی معلوالن محسوب مي

سازی صورت گرفته است. همچنین در مورد مناسب ۴131، 181۴گردد. در سال های معلوالن کمك ميارتقاء عملکرد و زندگي مستقل تمامي گروه

ني بر خانواده یکي از ها توانمندسازی و توانبخشي مبتاند، توسعه فعالیتنفر از معلوالن شدید در خانواده نگهداری شده 11111، 181۴سال 

اند و برای مددکاری محور )توانبخشي در منزل( تحت پوشش قرار گرفتهخانواده نفر نیز از طریق برنامه 41811های موفق بوده است و فعالیت

 ت. سپاری گردیده است و از امکانات بخش خصوصي برای ارائه خدمات استفاده شده اسپرونده معلوالن برون 438ر83۴معلوالن 

دانشجو مراکز دولتي مورد  1311آموز و دانش 13811، 181۴آموزان معلول در سال دانشزندگي  جهت تقویت انگیزه تحصیلي و بهبود کیفیت

بار های روحي و رواني و کم کردن های دارای افراد ضایع نخاعي و جلوگیری از آسیباند و به منظور کمك به رفاه حال خانوادهحمایت قرار گرفته

 گردد.معلول ضایع نخاعي حق پرستاری پرداخت مي 41114مضاعف اقتصادی خانواده و کمك به ارتقاء سطح سالمت فرد دارای آسیب نخاعي به 
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معلول در مراکز روزانه نیز  814۴3گردند و نفر در مراکز غیردولتي نگهداری مي 311۴1برای آن دسته از معلوالن فاقد سرپرست تعداد 

 بینند. آموزش مي

ها فرد عمالً دارای کارایي مناسب نخواهد هایي که بدون آنهای مصنوعي دارند. انداممعلوالن جسمي ا حرکتي که نیاز به وسایل کمکي و اندام

یابي به استقالل های اجتماعي و دستشوند و زمینه الزم برای مشارکت معلوالن در فعالیتداشت و موجب ارتقاء کارایي معلوالن به باالترین سطح مي

 گردند.فردی و اجتماعي مي

به علت رشد نرخ تورم و کاهش تخصیص  1813نسبت به سال  181۴های اجتماعي در سال های اجتماع محور پیشگیری از آسیبهتعداد گرو

های اقدام به تشکیل، ایجاد و توسعه گروهنگر، های اجتماعي با رویکرد جامعابالغ شده با مشکل روبرو بوده به منظور پیشگیری اولیه از بروز آسیب

باشد این گروه در کشور فعال مي 311استان کشور نموده است.  81های مشارکت شهروندی در سازی محلي، تقویت جنبههمیار و همچنین ظرفیت

در سطح کشور به اجراء  181۴ال های اجتماعي در سگردد جهت رصد آسیبها به منظور کمك و ارتقائ سالمت روان در جامعه تشکیل ميگروه

 181۴کالس به صورت پایلوت اجراء شد و در سال  1111در  1813آموزان در سال گذارده شد. طرح مشارکت اجتماعي ارتقاء سالمت اجتماعي دانش

ام گردیده است. در این پایگاه سالمت انج 334در  1۴های سالمت اجتماعي  در سال کالس تحت پوشش قرار گرفت. گسترش پایگاه 13۴1تعداد 

مورد از کودکاني  4111از طریق طرح غربالگری شنوایي، در حدود  اند.سازی محلي انجام شده و داوطلبان مورد آموزش قرار گرفته ها ظرفیتپایگاه

مده است. عموم نیازمندان خدمات ها جلوگیری به عمل آکه با انجام کاشت حلزون از ناشنوا شدن آن اند شناسایي شدکه نیاز به کاشت حلزون داشته

 4۴4، 181۴ها این مراکز فعالند و در سال نمایند و در تمامي استانقبل از بارداری و حین بارداری به مراکز ژنتیك مراجعه ميژنتیك قبل از ازدواج، 

بیني ساله ششم توسعه، غربالگری ژنتیك پیش 3برنامه  13اند در ماده زوج مشاوره دریافت کرده 141384باشد و واحد مشاوره ژنتیك فعال مي

 13ها ناشي از اختالالت ژنتیك در افراد نفر هزینه مشاوره ژنتیك پرداخت گردیده است و به منظور پیشگیری از معلولیت 18313گردیده است و به 

مشاوره تلفني انجام  11۴411های اجتماعي ببه منظور کنترل رشد آسی 181۴اند؛ در سال نفر غربالگری شده 1111۴، 181۴سال در سال  43تا 

 ای بوده است.گرفته است و این موضوع سبب دسترسي آسان و سریع مردم به خدمات مشاوره

باشد و این شاخص درصد بیش از مصوب مي 3های شغلي ایثارگران، های شغلي و فرصت، تحقق عملکرد شاخص ارتقاء آموزش181۴در سال 

 درصد افزایش یافته است. 1، 1813نسبت به سال 

 ایثارگر تسهیالت بانکي مسکن اعطاء شده است.  11111بگیر  ارتقاء یافته و به هزار نفر از ایثارگران حقوق و مستمری 844طح معیشت س

واجد  های اجتماعي ایثارگرانهمچنین افزایش خدمات مددکاری فردی و گروهي آنان، افزایش پوشش خدمات آموزش و پیشگیری از آسیب

 114اند و حدود  درصد محقق شده 111شرایط و  افزایش پوشش و ارتقاء سطح معیشت جانبازان معسر و فاقد درآمد در دستور کار بوده که به طور 

 اند و هدف مورد نظر به طور کامل به تحقق رسیده است.های پزشکي  قرار گرفتههزار نفر  تحت پوشش کامل خدمات کمیسیون

رساني به ایثارگران معزز و خانواده ایشان از جمله پرداخت حقوق حالت اشتغال ایثارگران و پاداش پایان خدمت، مستمری و دماتدر راستای خ

درصد هزینه شهریه  111های فرهنگي، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ارائه خدمات آموزشي و ورزشي، پرداخت های موردی، برنامهحمایت

فرما، واگذاری خودرو  مناسب جانبازان و پرداخت کمك بیمه سهم کارفرمایي ایثارگران و حق بیمه ایثارگران خویشدانشجویان، پرداخت حق 

های بهداشتي و درصد هزینه 111های زندگي و معیشت، اقدامات شایاني در زمینه تامین سالمت و پوشش بیمه پایه و بیمه تکمیلي و پرداخت هزینه

بیني و تامین پیش 181۴هزار میلیارد ریال برای سال  118بر  اده تحت تکفل ایشان صورت پذیرفته که مجموعاً اعتباری بالغدرماني ایثارگران و خانو

 شده است. 

( موفق به تحقق بخش اعظم از 181۴ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور نیل به اهداف کمي مورد نظر طي سال اول برنامه ششم توسعه )

 است: درج در جدول اهداف کمي به شرح زیر گردیدهتعهدات کمي من

باالترین درصد تحقق اهداف کمي مربوط به هدفهای کمي با موضوع: افزایش نرخ جذب و پوشش درمان و کاهش آسیب معتادان، کاهش نرخ 

توسعه های جهاني در امر مبارزه با مواد مخدر،ای، جلب مشارکتمرگ و میر معتادان، توسعه اقدامات اطالعاتي و ارتقاء توان عملیاتي نیروهای مقابله

 اند.های حقوقي و قانوني است بصورتي که فراتر از اهداف برنامه محقق شدهتحقیقات کاربردی و پژوهشهای راهبردی و شناسایي و اصالح خالء
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ایش حرفه آموزی و اشتغال معتادان، کاهش نرخ افزافزایش حمایت از زنان سرپرست خانوار،هدفهای کمي کاهش نرخ شیوع سوء مصرف مواد مخدر،

های مجرمین جرائم رسیدگي به پروندههای چهارگانه هدف، کاهش ورود و قاچاق مواد مخدر، افزایش نرخ مانایي معتادان در درمان،بروز اعتیاد در محیط

پولشویي درآمدهای حاصل از تجارت غیرقانوني مواد مخدر در  مواد مخدری، افزایش توان مدیریتي و پاسخگویي در قالب اصالح رویکردها و مبارزه با

 به طوریکه صددرصد اهداف برنامه در سال اول آن محقق شده است.های بعدی باالترین درصد تحقق اهداف کمي قرار دارند،رتبه

و تجهیز امکانات سخت افزاری و توسعه ارتقاء دانش مقابله و توسعه هدفهای کمي افزایش میزان مشارکت تشکلها و سازمانهای مردم نهاد،

اند و انشاا... در سالهای آتي با تقویت آن، بصورت صددرصدی محقق المللي با اختالف اندکي از هدف محقق شدهای و بینهای منطقههمکاری

 خواهد شد.

  ضربه زني به بنیان های اقتصادی آنان در گروی مبارزه همه جانبه با پولشویي درآمدهای حاصل از تجارت غیر قانوني موادمخدر است که

ستاد مبارزه با موادمخدر در سال اول برنامه ششم توسعه با همکاری نیروهای اطالعاتي، انتظامي و قضایي کشور نسبت به مصادره اموال 

( از 1813در مقایساه باا ساال پایاه )     181۴روش آن اقدام نموده است. درآمد حاصل از فروش اموال مصادره ای در ساال  قاچاقچیان و ف

 درصدی برخوردار مي باشد.  3/1۴افزایش 

 ،فرابخشي و ستادی از جملاه ایجااد حساسایت هاای الزم و فضاای رقاابتي در باین        با تغییر نگرش الزم در حوزه های مختلف مدیریتي

استانداران و فرمانداران و مدیران کل استان ها و شهرستان ها برای مشارکت حداکثری در شورای هماهنگي مبارزه با موادمخدر در سطح 

با برگزاری جلسات مشورتي و هم اندیشي با نخبگان، اجرای طرح های علمي و پژوهشي، انتشار فصال ناماه    شهرستان 141استان و  81

پایش و ارزیابي عملکارد، شافاف ساازی     ها و کتب تخصصي، برگزاری دوره های آموزش عمومي و تخصصي در سطح ستادی و استاني،

 بودجاه، اداری و ماالي،  بازنگری، نوسازی و اصالح ساختار نظاام برناماه و    منابع درآمدی، برون سپاری خدمات، شفاف سازی منابع مالي،

پیاده ساازی الگاوی مشاارکتي در تاامین مناابع ماالي و تادوین برناماه          تمرکز زدایي و تشکیل کمیته برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار،

ملي مبارزه همه جانبه با موادمخادر، روانگاردان هاا و    سیاست های کلي برنامه ششم توسعه در قالب طرح « 31»راهبردی در اجرای بند 

پیش سازها در برنامه ششم توسعه توانسته است در سال اول برنامه ششم توسعه در اجرای تعهدات و الزامات قاانوني ضامن پاساخگویي    

 شفاف و کامل به مطالبات مراجع نظارتي ذیربط، توان مدیریتي خود را ارتقاء بخشد. 

 د خالءهای قانوني و برخي موانع حقوقي در راستای عمل به قانون مبارزه با موادمخدر ضمن پایش تقنیناي اماور در حاوزه    با توجه به وجو

های مختلف و استخراج چالش و موانع قانوني نسبت به اصالح قانون مبارزه با موادمخدر به منظور افزایش بازدارنگي و اثربخشي قاوانین  

 اقدام نموده است. 

 سنجش وضعیت کشور از منظر تهدید موادمخدر و اعتیاد در دوره های زماني مشخص اقدام به اجرای طرح های پژوهشاي در   در راستای

نرخ  1811زمینه شیوع شناسي سوء مصرف موادمخدر مي نماید. در آخرین وضعیت اعالمي و در نتیجه اجرای طرح شیوع شناسي در سال 

درصد گزارش شده است و با توجه به اجرای مستمر برناماه هاای درماان و     81/3سال،  13-۴1شیوع سوء مصرف موادمخدر در جمعیت 

کاهش آسیب و توسعه حمایت های اجتماعي و صیانت از بهبودیافتگان در کشور بررسي های میداني نشاان از کااهش نارخ شایوع ساوء      

 مصرف موادمخدر در جمعیت عمومي دارد.

  تشکیل مي دهد لذا توجاه ویاژه باه ایان     « زنان»یت سوء مصرف کنندگان موادمخدر را در کشور درصداز جمع 11با توجه به اینکه حدود

گروه از آسیب دیدگان اجتماعي در کشور بسیار حائز اهمیت است، لذا ستاد مبارزه باا موادمخادر باا انجاام هادف گاذاری الزم در جهات        

ي از ایشان به ویژه زنان سرپرست خانوار نسبت باه گساترش چتار    شناسایي، ساماندهي، درمان، کاهش آسیب و حمایت و صیانت اجتماع

 3حمایتي از زنان درگیر اعتیاد و زنان در معرض خطر اعتیاد اقدام نموده است که در ساال اول برناماه موفاق باه تحقاق هادف کااهش        

 درصدی به نسبت سال پایه گردیده است. 

 هاا و تشاریح شایوه    ختلف مقابله با عرضه و قاچاق موادمخدر و روانگاردان برگزاری دوره های آموزشي تخصصي مختلف در حوزه های م

های مختلف حمل و مسیرهای قاچاق دریایي از طریق مرزهای آبي کشور و نیز استقرار تجهیزات مادرن و پیشارفته در مباادی ورودی و    

 های مقابله ای گردیده است. خروجي و نیز گمرکات کشور و تشدید نظارت و کنترل مرزهای شرقي موجب توانمندی نیرو
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 6- راهبردها و اقدامات اجراییها، هدف 

 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایي اصلي: سازمان بهزیستي کشور
 عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه:

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

8 6 9 6 

 معلولیت ها پیشگیری از 8
ها ارایه خدمات تخصصي پیشگیری از معلولیت

 خدمات غربالگری

 آگاه سازی و آموزش مهارت های زندگي

 حمایت از خدمات مشاوره ژنتیك

 سال 41تا 13غربالگری ژنتیك افراد 

 غربالگری ناشنوایي و نابینایي کودکان

 پایش و شناسایي معلوالن

 مراکز غیردولتي و بنیادهای ژنتیكکمك به سمن ها، 

 راهبری و نظارت امور پیشگیری از معلولیت ها

 های اجتماعيپایش آسیب های اجتماعيتوسعه سامانه رصد و دیدبان آسیب های اجتماعيآسیب پیشگیری از 

 
توانمندسازی افراد برای پیشگیری از 

 آسیب های اجتماعي
 های اجتماعيارائه خدمات پیشگیری از آسیب

 ارائه خدمات مشاوره و راهنمایي

 راهبری امور مشاوره های غیرحضوری

 ارائه خدمات پیشگیری و کنترل ایدز

 ارائه خدمات پیشگیری و کنترل طالق

 های همیارهای سالمت اجتماعي و گروهکمك به ارتقای پایگاه

 و روان گردانارائه خدمات پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر 

 کنترل و کاهش آسیب های نوپدید

 کمك به سمن ها و مراکز غیردولتي

 راهبری و نظارت امور پیشگیری از آسیب های اجتماعي

 
توانمندسازی افراد برای پیشگیری از 

 آسیب های اجتماعي

های اجتماعي تدوین برنامه های پیشگیری از آسیب
 جنسي مختلفهای سني و متناسب با گروه

 سازی و آموزش مهارت های زندگيآگاه

توسعه تعامالت بین بخشي در راستای کنترل 
 رشد آسیب های اجتماعي

 ساماندهي و کاهش کودکان کار

 آموزانکمك به ارتقای سالمت اجتماعي دانش

 دیدگان اجتماعيآسیب حمایت از 

 گسترش خدمات حمایتي از
 دیدگان اجتماعيآسیب

 دیدگان اجتماعيحمایت مادی و معنوی از آسیب

 های اجتماعيراهبری امور فوریت

 ساماندهي کودکان خیاباني

 های فردی و خانوادگيمداخله در بحران

 دیدگان اجتماعيراهبری و  نظارت امور آسیب

کمك به تقویت ظرفیت جوامع محلي در 
 داوطلبهای خیریه و راستای فعالیت

 کمك به سمن ها و مراکز غیردولتي 

 
 حمایت از اشتغال مددجویان

 تحت پوشش
 ارائه تسهیالت و سرمایه شغلي

 پرداخت تسهیالت به مددجویان تحت پوشش

 های مردمي و موسسات غیردولتيراهبری و نظارت امور مشارکت

 جبران عدم کارایي معلوالن شاغل شده در بخش غیردولتي

 راهبری و نظارت بر طرح های اشتغال حمایتي

 
درمان و نگهداری کودکان و معلولین 

 الهویهمجهول
 حمایت ازکودکان و معلولین فاقد سرپرست

 درمان و نگهداری کودکان مجهول الهویه

درمان و نگهاداری معلاولین، ساالمندان و بیمااران رواناي      
 الهویهمزمن مجهول
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 عنوان دستگاه اجرایي اصلي: سازمان بهزیستي کشور
 عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه:

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

8 6 9 6 

 
های مردمي و راهبری امور مشارکت 

 خدمات داوطلبانه

کمك به تقویت ظرفیت جوامع محلي 
 های داوطلبانهدرراستای فعالیت

 برنامه ریزی و جذب مشارکت های مردمي و خدمات داوطلبانه

 بسترسازی برای ایجاد موسسات خیریه غیردولتي

 
ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي به 

 مددجویان تحت پوشش
 اجتماعي وفرهنگيتقویت خدمات 

 اجرای برنامه های فرهنگي، هنری و ورزشي

 پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش

 راهبری و نظارت امور اجتماعي و فرهنگي

 ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي به مددجویان تحت پوشش

 مسکن نیازمندان و معلوالنکمك به تأمین  تامین سر پناه مدد جویان تامین مسکن مددجویان تحت پوشش 

 حمایت از سالمندان 

 هایها، باورها و ارزشتقویت نگرش
 به سالمندان

 کمك به امور رفاهي و تکریم سالمندان

 راهبری امور سالمندان

آگاه سازی و فعال سازی خانواده و جامعه از 
 شرایط دوره سالمندی

 آموزش شیوه زندگي سالم به سالمندان

 ازکودکان ونوجوانانحمایت  

 حمایت معیشتي از کودکان محروم

 ارتقاء توانمندی و ترخیص فرزندان تحت سرپرستي

 تأمین یك وعده غذای گرم به کودکان مهد روستایي

 های متابولیكکمك به بهبود تغذیه کودکان مبتال به بیماری

 سرپرستيکمك به تأمین پوشاک و هزینه روزانه فرزندان تحت 

 های کم درآمدهای خانوادهکمك به تأمین شهریه مهدکودک

 کمك به تغذیه کودکان خانواده های دارای فرزند چند قلو

 کمك به نگهداری فرزندان در مراکز و موسسات غیردولتي

 کمك به نگهداری کودکان و نوجوانان در خانواده

 معلول مراکز روزانهکمك به بهبود تغذیه کودکان 

کمااك بااه تااأمین شااهریه مهاادکودک کودکااان معلااول  
 های کم درآمدخانواده

 کمك به سمن ها و مراکز غیر دولتي

 ارائه خدمات الکترونیکي

 ارائه خدمات تحصیلي

ارتقاء  توان علمي، آموزشي و تربیتي کودکاان و نوجواناان   
 تحت سرپرستي

 آموزان شین آبادحمایت از دانش 

 ارائه خدمات مددکاری

 کمك به امور مددکاری فرزندان تحت سرپرستي

 راهبری و نظارت امور کودکان و نوجوانان

 ارائه خدمات تحصیلي

 
 تامین کمك معیشت مددجویان

 تحت پوشش

های های نقدی و غیرنقدی به خانوادهکمك
 نیازمند به منظورکمك به تامین معیشت و

 امنیت غذایي

 پرداخت حمایت های موردی به مددجویان

 پرداخت مستمری به خانواده های تحت پوشش

 راهبری و نظارت امور معیشت مددجویان تحت پوشش

 
حمایت ازخانواده و زنان سرپرست 

 خانوار
 ارائه تسهیالت و یا سرمایه شغلي

 ارتقاء خدمات مالي خرد

 سازی شغلي زنان سرپرست خانوارآمادهپرداخت سرمایه کار و 

 تأمین لوازم ضروری مددجویان تحت پوشش

 کمك به تامین جهیزیه مدد جویان تحت پوشش

 کمك به تقویت و توسعه گروه های همیار زنان

 کمك به  تأمین ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار
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 عنوان دستگاه اجرایي اصلي: سازمان بهزیستي کشور
 عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه:

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

8 6 9 6 

 های آموزشيارتقای حمایت
 تربیتي فرزندان تحت پوشش ارتقاء توان علمي و

 حمایت از دانش آموزان تحت پوشش

 ارایه خدمات مددکاری

 کمك به امور مددکاری زنان سرپرست خانوار

 کمك به خانواده های دارای فرزند چند قلو

 کمك به سالمت جسمي و رواني زنان خانواده های نیازمند

 شیرده نیازمندکمك به تغذیه مادران باردار و 

 راهبری و نظارت امور توانمندسازی خانواده و زنان

کمك باه ماددکاری اجتمااعي در مراقبات از خاانواده در      
 معرض طالق

 
 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8جدول شماره )

"ره"عنوان دستگاه اجرایي اصلي:کمیته امداد امام خمیني   

کمك -"ره"زیرمجموعه: کمیته امداد امام خمیني عنوان دستگاه اجرایي   

هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

1 
ان برنامه تامین کمك معیشت مددجوی 

 تحت پوشش
 

پوشش تحت هایخانواده به مستمری پرداخت  

نیازمندان به موردی پرداخت  

زندگي ضروری لوازم تامین به کمك  

4 
 به فرهنگي و اجتماعي خدمات ارائه

 پوشش تحت مددجویان
 تقویت خدمات اجتماعي  و فرهنگي

 زندگي مهارتهای آموزش و مشاوره سازی،آگاه

 دانشجویي شهریه پرداخت

 پوشش تحت آموزان دانش و دانشجویان از حمایت

 پوشش تحت مددجویان مسکن تامین 8
 تامین سرپناه مددجویان

 تحت پوشش

 پوشش تحت مددجویان مسکن سازیمقاوم و بهسازی تعمیر، به کمك

 مددجویان مسکن ساخت و خرید به کمك

 پوشش تحت مددجویان مسکن بها اجاره و ودیعه پرداخت به کمك

 ونوجوانان ازکودکان حمایت 1

اعطای کمك های نقدی و غیر 
نقدی به خانواده های نیازمند به 
منظور کمك به تامین معیشت و 

 امنیت غذایي

 ها خوابگاه در آموزان دانش از نگهداری

 سرپرست بي کودکان از حمایت راهبری

 تربیتي اردوهای برگزاری

 کودکان تغذیه سوء رفع به کمك

 روستایي سالمندان به مستمری پرداخت ارتقای وضعیت معیشتي سالمندان سالمندان از حمایت 3

 خانوار سرپرست وزنان ازخانواده حمایت ۴
 تامین هزینه های معیشتي

 فرهنگي و حقوقيارایه خدمات 
 به نیازمندان

 مددجویان ازدواج به کمك

 نیازمندان به حقوقي خدمات ارائه

1 
 مددجویان اشتغال از حمایت

 پوشش تحت
 راهبری حمایت از اشتغال نیازمندان
 ارایه تسهیالت و آموزشهای شغلي

 اشتغال های طرح بر نظارت و راهبری

 پوشش تحت مددجویان کار سرمایه تامین به کمك

 پوشش تحت مددجویان به تسهیالت پرداخت

 کمك به آموزش های فني و حرفه ای مددجویان تحت پوشش
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(: هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی8جدول شماره )  
 عنوان دستگاه اجرایي اصلي: بنیاد شهید و امور ایثارگران

 عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران
 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

8 6 9 6 

1 
 اجتماعي، خدمات ارایه

 ایثارگران به ورزشي فرهنگي،

های کمك آموزشي و تامین تقویت برنامه
 های آموزشيهزینه

 ایهای فرهنگي و مشاورهتقویت برنامه
 ارتقای خدمات حقوقي و قضایي
 ارتقای خدمات برگزاری مراسم

 مددکاری اجتماعي به ایثارگرانارائه خدمات 

 پرداخت کمك هزینه  ازدواج ایثارگران

 های نقدی در دیدارهای طرح سپاس به خانواده ایثارگرانپرداخت کمك

 واگذاری خودرو جانبازان

 پرداخت حق بیمه عمر و حوادث غیر مترقبه ایثارگران

 پرداخت کمك هزینه مراسم اولیه شهدا

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

 های ایثارگرآموزان خانوادهارائه خدمات کمك آموزشي به دانش

 پرداخت شهریه دانشجویان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

 پرداخت کمك هزینه تحصیلي  دانشجویان روزانه دولتي

 حمایت از نخبگان خانواده های ایثارگر

 ارائه خدمات فرهنگي و هنری به ایثارگران

به خانواده ایثارگران و حمایت و تشویق از ارائه خدمات ورزشي 
 ورزشکاران ایثارگر

 پرداخت کمك هزینه مراسم فوت و تدفین ایثارگران

 ارایه خدمات حقوقي و قضایي به ایثارگران

4 
 و پاداش حقوق، تامین

 ایثارگران مستمری

 تامین مستمری
 تامین حقوق حالت اشتغال

 تامین حق نگهداری والدین شهدا و
 پرستاری جانبازانحق 

 تامین حقوق حالت اشتغال

 پرداخت پاداش پایان خدمت شهدای بازنشسته

 پرداخت مستمری وعیدی والدین شهدا

 پرداخت حق پرستاری والدین شهدا

 حق پرستاری جانبازان

 پرداخت حقوق حالت اشتغال و عیدی جانبازان

پرداخت حقوق و عیدی حالت اشتغال  همسرو فرزنادان و والادین   
 دارای حکم شاهد

 پرداخت مستمری وعیدی جانبازان کم درآمد

 پرداخت حقوق شهدای بین الملل

 ایثارگران مسکن تامین 8
 تامین نیازهای مسکن ایثارگران

 متناسب با نیاز

 رسانيقانون جامع خدمات 8کمك به تامین مسکن مشموالن ماده 
 به ایثارگران

 پرداخت سهم  نقدی زمین  ایثارگران

 پرداخت کمك هزینه تعمیرات و انشعابات ایثارگران

 مناسب سازی مسکن ایثارگران

 ایثارگران اشتغال از حمایت 1
 حمایت از  ایثارگران کارآفرین

 ارایه آموزش و تسهیالت

 ای و مشاوره  فني شغلي  به ایثارگرانهای فني حرفهارایه آموزش

 اشتغالي ایثارگرانپرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت خود 

 پرداخت حق بیمه سهم خویش فرما و کارفرمایي ایثارگران

 حمایت از کارآفرینان  ایثارگر

 کمك به صندوق اشتغال و کارآفریني ایثارگران
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 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8جدول شماره )

 ستاد مبارزه با مواد مخدر :عنوان دستگاه اجرایي اصلي
  دستگاه اجرایي زیرمجموعه: ستاد مبارزه با مواد مخدرعنوان 
هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

1 
رف پیشگیری ازسوء مص

روانگردان و موادمخدر  
 

وء های پیشگیری از ستدوین شیوه
مصرف مواد مخدر و روانگردان در 

محیط های چهارگانه )خانواده، 
 مدرسه، محله و محیط کار(

 کااهش  عرصاه  در نهااد  ماردم  هاای ساازمان  و مردمي هایمشارکت توسعه
 موادمخدر تقاضای

 خانواده در موادمخدر مصرف سوء از پیشگیری خدمات ارائه و راهبری

 ها محله در موادمخدر مصرف سوء از پیشگیری خدمات ارائه و راهبری

 آموزشي هایمحیط در موادمخدر مصرف سوء از پیشگیری خدمات ارائه و راهبری

 کار های محیط در موادمخدر مصرف سوء از پیشگیری خدمات ارائه و راهبری

 از هاا وروانگاردان  مخادر  مواد مصرف سوء از پیشگیری خدمات وارائه راهبری
 هارسانه طریق

4 

 توانمندسازی و
 صیانت اجتماعي

 

توسعه حمایت های اجتماعي و 
ده آنانصیانت از بهبودیافتگان و خانوا  

یافته و حمایت از طرح توانمندسازی و صیانت اجتماعي معتادان بهبودراهبری   

8 
 کاهش عرضه

روانگردان و موادمخدر  

ي( عملیات -ای )اطالعاتيمقابله حرفه
ها در با عرضه موادمخدر، روانگردان

قالب توسعه و گسترش اقدامات 
دی ای در مرزها و مباکنترلي و مقابله

 ورودی کشور

 روانگردان و موادمخدر عرضه با مقابله اطالعاتي اقدامات توسعه

 روانگردان و موادمخدر عرضه با مقابله عملیاتي اقدامات توسعه

 روانگردان و موادمخدر با مبارزه حوزه در الملليبین هایهمکاری توسعه

 
 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8جدول شماره )

 تامین اجتماعي نیروهای مسلحعنوان دستگاه اجرایي اصلي: سازمان 
 عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه: سازمان تامین اجتماعي نیروهای مسلح

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

1 
کمك به پرداخت حقوق و مزایای 

بازنشستگان، وظیفه بگیران و 
 بگیران لشکریمستمری

تامین حقوق و مزایای 
 مشمولین لشگری

 بگیران لشکریبازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمریپرداخت عیدی 
 بگیران لشکریبگیران و مستمریکمك به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه

 های حسابرسي شده دولت به صندوق بازنشستگي لشکریتسویه بدهي
 بگیران لشکریبگیران و مستمریپرداخت کمك هزینه اوالد بازنشستگان، وظیفه

 ازدواج و فوت پرداخت کمك هزینه
 بگیران لشکریبگیران و مستمریپرداخت کمك هزینه عائله بازنشستگان، وظیفه

 (پرداخت حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان )سهم دولت

 
ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8جدول شماره )  

 عنوان دستگاه اجرایي اصلي: سازمان تامین اجتماعي نیروهای مسلح
 درصد 41 تا 3 بین معسر جانبازان جبهه، در حضور ماه شش حداقل با رزمندگان به کمك -دستگاه اجرایي زیرمجموعه: سازمان تامین اجتماعي نیروهای مسلحعنوان 

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

 تامین کمك معیشت مددجویان تحت پوشش 1
 های نقدی و غیرنقدی بهاعطای کمك
 تحت پوششهای خانواده

 

باا حاداقل شاش     معسر کمك به معیشت رزمندگان
 3ماه حضور داوطلبانه در جبهه و جانبازان معسر بین 

         درصد 41تا 
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 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8جدول شماره ) 
 عنوان دستگاه اجرایي اصلي: مرکز خدمات حوزه های علمیه 

 عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه: مرکز خدمات حوزه های علمیه 
 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

 های معیشتي از طالب و روحانیونحمایت 1

های موردی تأمین نیازهای معیشتي و حمایت
 جامعه هدف

ازکارافتادگان و خانواده  پرداخت مستمری به معمرین،
 مرحومین طالب و روحانیون

 پرداخت کمك هزینه معیشتي طالب

 حمایت موردی از طالب و روحانیون نیازمند

 روزیکمك به تغذیه طالب در مدارس شبانه

 تأمین نیازهای ضروری از طریق اعطای وام
 کمك به تأمین مسکن طالب و روحانیون

 های علمیهالحسنه حوزههای قرضکمك به صندوق

 روحانیونهای فرهنگي از طالب و حمایت 4

تقویت ارزشهای اسالمي، تقویت نهاد خانواده 
و ایجاد نشاط در جامعه هدف با استفاده از 

 های آموزشي، فرهنگي و ورزشيبرنامه

ارائه خدمات فرهنگي، رفاهي و ورزشاي باه طاالب و    
 روحانیون

 

 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف8جدول شماره )

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي:عنوان دستگاه اجرایي اصلي
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه:

هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

1 
 

 توسعه خدمات رفاه اجتماعي
هایبرنامه ارتقای و تدوین  

حمایتي و ایبیمه  
 

جامعه درآمدی پایین دهکهای به اجتماعي رفاه خدمات ارتقای راهبری  
اجتماعي تامین و رفاه خدمات واحد پنجره ایجاد راهبری  
اجتماعي رفاه خدمات حوزه در فعال مدني نهادهای راهبری  

اجتماعي رفاه خدمات حوزه در الملليبین فني و علمي هایهمکاری  
اجتماعي تامین جامع نظام خدمات ارزیابي و پایش ساماندهي،  

4 

 

فرهنگي برنامه توسعه خدمات 
 واجتماعي نیروی کار

 

 در اجتماعي خدمات توسعه
تولید و کار جامعه  

 هایبرنامه ارتقای و تدوین
حمایتي و ایبیمه  

 و ورزشي هایفعالیت توسعه
هدف جامعه در تفریحي  

 کار، فرهنگ ترویج و توسعه

 کارآفریني و تعاون

کارگران ورفاهي فرهنگي های ازفعالیت حمایت  

کارفرمایان و کارگران از تقدیر هایجشنواره برگزاری راهبری  

کار محیط در کارگر زنان ویژه روحي و جسمي خودمراقبتي هایبرنامه راهبری  

تعاون و کار فرهنگ ترویج راهبری  

کارگران ورفاهي ورزشي های ازفعالیت حمایت راهبری  

اقتصادی هایبنگاه در کارگری کودک مهدهای از حمایت و راهبری  

رانکارگ اجتماعي و فرهنگي حوزه در الملليبین فني و علمي همکاری  

معلول کارگران توانمندسازی هایطرح از حمایت و راهبری  

8 

 

 اجتماعي هایآسیب از پیشگیری
کار جامعه تولید و   

 در اجتماعي خدمات توسعه
تولید و کار جامعه  

 هاکارگاه در کارکنان همیار برنامه توسعه و راهبری

 کارگران اجتماعي سالمت توسعه سند اجرای و راهبری

 در اعتیاادآور  ماواد  مصارف  ساوء  از پیشگیری هایطرح اجرای و راهبری
 کارگری هایمحیط

 31 اقتصادی هایبنگاه در کارگری بهداشت هایخانه از حمایت و راهبری
 نفر 311 تا

 کار محیط در اجتماعي هایآسیب از پیشگیری آموزشي هایبسته تولید

1 
 هایمعلولیت کاهش و کنترل

 کار از ناشي
 اجتماعي خدمات توسعه

 تولید و کار درجامعه

 کارگران به کار محیط استانداردهای رعایت آموزش و سازیآگاه
 هاکارگاه برای کار محیط بهداشت پرونده تشکیل راهبری
 هاکارگاه در کارگران برای سالمت پرونده تشکیل راهبری
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 ها، راهبردها و اقدامات اجراییهدف(: 8جدول شماره )

 سالمت بیمه سازمان عنوان دستگاه اجرایي اصلي:
سالمت  بیمه سازمان عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه:  

هاهدف ردیف  اقدامات اجرایی راهبردها 

1 
خاص بیماران از حمایت  

(اس.ام سرطاني، دیالیزی، تاالسمي، هموفیلي،)  
های درمان بیماران خاصپرداخت بخشي از هزینه خاص بیماران درمان هزینه پرداخت به کمك   

 
 اجرایی اقدامات و راهبردها ها،هدف(: 8) شماره جدول

 عنوان دستگاه اجرایي اصلي: وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
 عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه: صندوق بازنشستگي کشوری

 اجراییاقدامات  راهبردها هاهدف ردیف

1 
کمك به پرداخت حقوق و مزایای 

بازنشستگان، وظیفه بگیران و 
 مستمری بگیران کشوری

تامین حقوق و مزایای 
 مشمولین کشوری

 بگیران کشوریبگیران و مستمریپرداخت عیدی بازنشستگان، وظیفه

 بگیران کشوریبگیران و مستمریکمك به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه

 بگیران کشوریبگیران و مستمریهزینه عائله بازنشستگان، وظیفهپرداخت کمك 

 بگیران کشوریبگیران و مستمریپرداخت کمك هزینه اوالد بازنشستگان، وظیفه

 تسویه بدهي های حسابرسي شده دولت به صندوق بازنشستگي کشوری



 

 6-  های عملکرد، اعتبارات هزینه ای و بهای تمام شده برحسب برنامه و فعاليتبرآورد سنجه 

 ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعاليتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 6فرم شماره )

 898966بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه اصلی: بنياد شهيد و امور ایثارگران عنوان دستگاه اجرایی

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 «ارقام به ميليون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعاليت

 سنجه

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی 

 عملکرد

8969  

عملکرد 

ماهه شش

8967 

پيش بينی 

8967 

پيش بينی 

برنامه  

8968 

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

 بينیپيش

8967  

برآورد 

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

پيش بينی 

8967 

 برآورد

8968 

1118114111 

 خدمات ارایه برنامه
 اجتماعي،فرهنگي،ورزشي

 ایثارگران به

    1،111،111 1،111،111 1881۴۴1 8181311 11۴1111 1،111،111 8.1 4.۴ 3.4 3 

1118114111 
 و حقوقي خدمات ارائه

ایثارگران به قضایي  
 13 11.1 1.1 3.1 31،111 ۴8131 81343 81114 1،111 1،111 1431 4131 1311 نفر

1118114114 
 و فرهنگي خدمات ارائه

ایثارگران به هنری  
 1 1.4 1.8 1.۴ 441،111 414311 141431 1۴8311 111،111 111،111 111811 13111 431141 نفر

1118114111 
 مددکاری خدمات ارائه

ایثارگران به اجتماعي  
 1 1.3 1.3 1.3 431،111 4۴1111 181131 131181 31،111 31،111 31133 434111 88113۴ نفر

111811411۴ 

 به ورزشي خدمات ارائه
 تحمای و ایثارگران خانواده

 ورزشکاران از تشویق و
 ایثارگر

 8 4.3 4.3 1.1 411،111 111111 11111 11۴38۴ 13،111 13،111 13111 81311 118131 نفر

1118114111 

 کمك خدمات ارائه
 آموزان دانش به آموزشي

ایثارگر های خانواده  

 ۴ ۴.4 ۴.4 1.4 811،111 841111 1۴1131 114113 31،111 31،111 31111 43۴11 1۴114 نفر

1118114113 

 و عمر بیمه حق پرداخت
 غیرمترقبه حوادث

 ایثارگران
 1 1.3 1.8 1.8 ۴31،111 141311 8۴8131 18318۴ 1،181،111 1،181،111 1188181 118181 114۴441 نفر

1118114111 

 شهریه پرداخت
 ادانشگاهه در دانشجویان

عالي آموزش موسسات و  

 4۴ 4۴.1 11.۴ 1۴.1 8،۴1۴،111 8331111 1111111 4113111 111،111 111،111 11111۴ 143118 143118 نفر

1118114111 

 نقدی های کمك پرداخت
 سپاس طرح دیدارهای در

ایثارگران خانواده به  

 3 3.1 ۴.1 1.8 331،111 ۴81311 813431 811113 111،111 111،111 111111 13111 433111 نفر

1118114111 
 هزینه کمك پرداخت

ایثارگران ازدواج  
 88 8۴.1 33.8 ۴4.8 411،111 4411۴1 111331 143341 ۴،111 ۴،111 ۴111 4111 41۴8 نفر



 

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعاليت

 سنجه

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی 

 عملکرد

8969  

عملکرد 

ماهه شش

8967 

پيش بينی 

8967 

پيش بينی 

برنامه  

8968 

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

 بينیپيش

8967  

برآورد 

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

پيش بينی 

8967 

 برآورد

8968 

1118114114 

 هزینه کمك پرداخت
 دانشجویان تحصیلي

دولتي روزانه  

 3 3.1 3.1 ۴.1 443،111 414311 141431 113۴44 43،111 43،111 4331۴ 11311 41۴1۴ نفر

1118114118 
 هزینه کمك پرداخت
شهدا اولیه مراسم  

 43 4۴.4 43.4 11.3 43،111 4۴111 18113 13118 1،111 1،111 1111 341 1888 نفر

1118114111 

 هزینه کمك پرداخت
 تدفین و فوت مراسم

 ایثارگران
 11 11.1 38.1 83.1 111،111 11۴111 38831 ۴14۴1 11،111 11،111 11111 ۴11 1۴31 نفر

111811411۴ 
 ایثارو فرهنگ ترویج

 شهادت
 1 1.3 1.۴ 8.3 411،111 811111 133411 13۴181 11،111 11،111 813۴1 41311 133۴8 مورد

1118114111 
 هخانواد نخبگان از حمایت

ایثارگر های  
 11 11.1 11.1 3.3 13،111 11۴11 83311 18148 1،111 1،111 1131 8311 3331 نفر

1118114113 
 به خودرو واگذاری

 جانبازان
 113 14۴.3 18۴.4 1۴.1 131،111 1۴1111 34131 3113۴ 1،811 1،811 1811 833 3113 نفر

1118111111 
 حقوق،پاداش تامین برنامه

 ایثارگران ومستمری
 434 484.1 111.1 411.4 118،131،331 3۴۴1۴443 18848114.3 1۴۴33111 8۴3،111 8۴3،111    نفر

1118111111 
 پایان پاداش پرداخت

هبازنشست شهدای خدمت  
 DIV/1! 113.3 1،111# 883.1 3،111،111 8331111 1111111 1111111 3،111 3،111 3111 1 3113 نفر

1118111114 
 پرستاری حق پرداخت

 جانبازان
 134 183.۴ ۴1.3 113.8 1،331،331 ۴114111 8411111 341111۴ 31،111 31،111 11411 11411 118۴3 نفر

1118111118 
 پرستاری حق پرداخت

شهدا والدین  
 13 34.1 4۴.1 1.4 ۴11،111 111111 413331 4134۴1 3،111 3،111 3111 3111 44811 نفر

1118111111 
 حالت حقوق پرداخت

جانبازان عیدی و اشتغال  
 434 411.1 141.4 411.8 4۴،311،111 44۴11111 11811311 11۴13114 11،111 11،111 11111 11111 1814۴ نفر

1118111113 
 شهدای حقوق پرداخت

الملل بین  
 111،111 318111.1 18۴311.1 333411.1 111،111 318111 18۴311 333411 1 1 1 1 1 نفر

111811111۴ 

 عیدی و حقوق پرداخت
 و همسر اشتغال حالت

 دارای والدین و فرزندان
شاهد حکم  

 111 83۴.3 113.4 834.1 81،111،111 4۴131111 18411311 43118381 11،111 11،111 11431 11431 18131 نفر

1118111111 
 عیدی و مستمری پرداخت

درامد کم جانبازان  
 111 113.1 31.1 113.1 ۴،411،111 18۴3111 4134311 8141811 83،111 83،111 81111 81111 81111 نفر

1118111113 
 عیدی و مستمری پرداخت

 شاهد والدین
 48۴ 414.1 111.1 133.1 43،811،111 41۴41143 113183۴4.3 11314114 111،111 111،111 111111 111111 118138 نفر

1118113111 
 مسکن تامین برنامه

 ایثارگران
 31 33.1 11.1 11.۴ 311،111 3۴4۴11 431811 444338 11،111 11،111    نفر



 

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعاليت

 سنجه

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی 

 عملکرد

8969  

عملکرد 

ماهه شش

8967 

پيش بينی 

8967 

پيش بينی 

برنامه  

8968 

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

 بينیپيش

8967  

برآورد 

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

پيش بينی 

8967 

 برآورد

8968 

1118113111 
 زمین نقدی سهم پرداخت

 ایثارگران
 11 11.۴ 111.1 1۴.1 81،311 83311 11111 13811 311 311 311 111 411 نفر

1118113118 

 هزینه کمك پرداخت
 انشعابات و تعمیرات

 ایثارگران
 4۴ 43.1 81.1 11.8 13،111 11۴11 83311 8133۴ 8،111 8،111 8111 1431 4111 نفر

1118113111 
 مسکن سازی مناسب

 ایثارگران
 ۴3 ۴1.1 11.3 38.1 111،111 1۴1131 31313 ۴3843 4،311 4،311 4311 1111 1448 باب

1118113111 

 مسکن تامین به کمك
 قانون 8 ماده مشموالن

 به رساني خدمات جامع
 ایثارگران

 1۴ 11.1 181.۴ 33.3 434،311 41۴131 183443 111313 8،111 8،111 8111 1131 1181 نفر

1118113111 
 ازاشتغال حمایت برنامه

 ایثارگران
 43 84.1 81.1 14.1 3۴3،111 38۴111 4۴3413 118311 41،111 41،111    نفر

1118113111 

 فني های آموزش ارائه
 فني مشاوره و ایحرفه

ایثارگران به شغلي  

 1 3.1 3.3 8.8 134،111 113311 14131 3431۴ 1۴،311 1۴،311 1۴1۴1 3311 1۴141 نفر

1118113118 

 سهم بیمه حق پرداخت
 کارفرمایي و فرما خویش

 ایثارگران
 31 11.3 48.1 41.1 1۴3،111 133411 11۴11 3111۴ 8،431 8،431 8431 8431 4311 نفر

1118113111 

 و سود یارانه پرداخت
 خود تسهیالت کارمزد

ایثارگران اشتغالي  

 444 413.۴ 118.4 131.1 111،111 11111 13311 811۴1 131 131 131 431 441 نفر

1118113113 
 کارآفرینان از حمایت

 ایثارگر
 111 181.1 183.1 11.1 11،111 11111 41333 11۴31 811 811 811 131 8۴1 نفر

111811311۴ 
 و اشتغال صندوق به کمك

 ایثارگران کارآفریني

میلیون 
 ریال

1 1 1 1 1 811۴1 13311 11111 111،111 811۴1.1 13311.1 11111.1 111،111 

 



 

برحسب برنامه اجرایی() ایهای سرمایههای عملکرد و اعتبارات تملک داراییبرآوردسنجه -( 9) فرم شماره  

 بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:بنياد شهيد و امور ایثارگران

 زیرمجموعه:بندی دستگاه اجرایی شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 «ارقام به ميليون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

 عنـوان

 بـرنامـه اجرایی

 سنجه

 عملکرد

 اعتبارات تملک دارایيهای سرمایه ای هدف کمی

 اولویت

 عملکرد برنامه

 8969 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

پيش بينی 

8967 

8968 
عملکرد

8969 

8967 8968 

 ابالغی
پيش بينی 

 عملکرد

بينی پيش 

 برنامه

پيش بينی 

پيش بينی  8968

 برنامه

پيش بينی 

8968 

1118114111 
 و ورزشي ، فرهنگي مراکز

 توانبخشي
 1 481111 481111 114311 114311 31431 81 81 81 81 81 متر مربع

1118114114 
 تامین و اساسي تعمیرات
 آالت ماشین و تجهیزات

 4 8111 8111 4431 4431 1 484 44 44 44 44 مرکز

1118114118 
 تامین و ساختمان تعمیرات

 آالت ماشین و تجهیزات
 8 ۴111 ۴111 1311 1311 1 41 41 41 41 41 مرکز

 

  



 

بر حسب برنامه اجرایی و فعاليت ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد(های عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 6فرم شماره )  

 111131بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه ستاد مبارزه با مواد مخدرعنوان دستگاه اجرایی اصلی: 

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:
«ارقام به ميليون ریال»  

 شماره

بندیطبقه  

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعاليت

 سنجه

 عملکرد

ایاعتبارات هزینه هدف کمی   هزینه واحد )هزینه تمام شده( 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

ی پيش بين

8967 

 پيش بينی

8968برنامه    

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

پيش 

8967بينی  

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

نی پيش بي

8967 

برآورد

8968 

1118118111 

برنامه پیشگیری از 

سوءمصرف  موادمخدر و 

 روانگردان

     311.111 ۴31.۴11 1۴1.۴13 113.441      نفر

1118118111 

 های مردمي وتوسعه مشارکت

های مردم نهاد در سازمان

عرصه کاهش تقاضای 

 موادمخدر

38/111 11.311 3.۴3۴ ۴.131 ۴1.۴11 ۴11 ۴11 ۴11 ۴11 ۴11 مورد  188/11  11۴/11  3/11  

1118118114 

 

راهبری و ارائه خدمات 

 پیشگیری از سوء مصرف

 موادمخدر در خانواده

 311111 نفر
 

311111 
311111 311111 311111 118.411 113.481 131.831 113.111 41۴1/1  4111/1  8111/1  83۴/1  

1118118118 

 

راهبری و ارائه خدمات 

 پیشگیری از سوء مصرف

 موادمخدر در محله ها

1143/1 113.111 131.831 113.481 118.411 431111 431111 431111 431111 431111 نفر  1411/1  ۴111/1  114/1  

1118118111 

 

راهبری و ارائه خدمات 

 پیشگیری از سوء مصرف

موادمخدر در محیط های 

 آموزشي

8141/1 443.111 1۴1.131 114.141 118.411 881111 881111 881111 881111 881111 نفر  8811/1  133/1  ۴313/1  

1118118113 

راهبری و ارائه خدمات 

 پیشگیری از سوء مصرف

 موادمخدر در محیط های کار

۴131/1 133.111 1۴1131 114.141 118.411 1۴1111 1۴1111 1۴1111 1۴1111 1۴1111 نفر  1114/1  1114/1  13۴8/1  

111811811۴ 

 

راهبری وارائه خدمات 

مواد  پیشگیری از سوء مصرف

مخدر وروانگردان ها از طریق 

 رسانه ها

1۴3/۴3 4۴.111 44.811 13.۴1۴ 18.118 411 411 411 411 411 مورد  13/13  33/111  181 

3/811 1.411 1.311 3.1۴8 1.31۴ 41 41 41 41 41 نفر ارائه خدمات الکترونیکي 1113114111  13/418  4/811  1۴1 



 

 شماره

بندیطبقه  

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعاليت

 سنجه

 عملکرد

ایاعتبارات هزینه هدف کمی   هزینه واحد )هزینه تمام شده( 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

ی پيش بين

8967 

 پيش بينی

8968برنامه    

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

پيش 

8967بينی  

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

نی پيش بي

8967 

برآورد

8968 

1118141111 

 
برنامه کاهش عرضه 
 موادمخدر و روانگردان

میزان 
اتکشفی  

     8۴1.813 813.811 38۴.114 311.14۴     

1118141111 

 

توسعه اقدامات اطالعاتي 
مقابله با عرضه موادمخدر و 

 روانگردان
1433/1 ۴3.111 ۴1.111 14.11۴ 83.311 41111 41111 41111 41111 41111 مورد  1113/4  111/8  43/8  

1118141114 

 

قابله توسعه اقدامات عملیاتي م
با عرضه موادمخدر و 

 روانگردان
۴/341 111.4۴1 133.131 841.114 81۴.3۴1 ۴11 ۴11 ۴11 ۴11 ۴11 مورد  34/38۴  ۴1/1۴8  1/311  

1118141118 

 

های توسعه همکاری
با  المللي در حوزه مبارزهبین

 موادمخدر و روانگردان
۴13/۴1 48.11۴ 11.313 14.118 14.848 411 411 411 411 411 مورد  1۴3/۴4  41/31  33/113  

1118111111 
انت برنامه توانمند سازی وصی

 اجتماعي
    1 141.111 11.111 ۴1.31۴ 1      خانوار

1118111111 

راهبری وحمایت از طرح 
توانمند سازی وصیانت 
تهاجتماعي معتادان بهبود یاف  

 1۴1 1۴1 1 مورد

 
1۴1 

 

1۴1 1 ۴1.31۴ 11.111 141.111 1 311/111  3۴1/411  
311/
4۴1 



 

برحسب برنامه اجرایی() ایهای سرمایههای عملکرد و اعتبارات تملک داراییبرآوردسنجه -( 9) رمشمارهف  

868696بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: ستاد مبارزه با مواد مخدر  

زیرمجموعه:بندی دستگاه اجرایی شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  
«ارقام به ميليون ریال»  

 شماره

بندیطبقه  

 عنـوان

 بـرنامـه اجرایی

 سنجه

 عملکرد

 اعتبارات تملک دارایيهای سرمایه ای هدف کمی

 اولویت

 عملکرد برنامه

8969 

 عملکرد

شش ماهه  

8967 

 پيش بينی

8967 

8968 

 عملکرد

8969 

8967 8968 

 ابالغی
 نیپيش بي

 عملکرد

 نیبي پيش

 برنامه

نی پيش بي

 پيش بينی 8968

 برنامه

ی پيش بين

8968 

1118118111 
تعمیرات ساختمان وتامین 

آالتتجهیزات و ماشین  
  ۴11  ۴11 131 111 84  84 84 84 ستاد

1114131111 
 گسترش فناوری ارتباطات و
اطالعات ستاد مبارزه با 

 موادمخدر
  1411  1411 111 1183 8  8 8 8 پروژه

 
 



 

بر حسب برنامه اجرایی و فعاليت قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( ایهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 6فرم شماره )  

 بندی دستگاه اجرایی اصلی: مرکز خدمات حوزه های علميهشماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:مرکز خدمات حوزه های علميه

 886686بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه 886686عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:
 «ارقام به ميليون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعاليت

 سنجه

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

پيش بينی 

8967 

بينی پيش

برنامه  

8968 

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

 پيش بينی

8967 

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

پيش بينی 

8967 

 برآورد

 8968 

1118144111 
برنامه حمایتهای فرهنگي 
 ومعیشتي ازطالب وروحانیون

-نفر
 خدمت

31۴،384 118،111 813،144 814،318 814،318 1،3۴3313 4،311،411 ۴،111،111 ۴،1۴1،111 11/1 1۴/14 11/13 81/41 

1118144111 
ارایه خدمات فرهنگي،رفاهي 
 وورزشي به طالب وروحانیون

 -نفر
 خدمت

841،414 81،111 113،811 141،111 141،111 131،111 111،111 431،111 844،413 33/1 3/4 81/4 31/4 

1118144114 

پرداخت مستمری به 
معمرین،ازکارافتادگان وخانواده 

 مرحومین طالب وروحانیون

 11/183 1/141 11/31 1۴/13 4،411،1۴1 1،318،31۴ 131،111 1،311،۴11 1۴،111 1۴،111 13،۴11 13،414 13،88۴ خانوار

1118144118 
پرداخت کمك هزینه معیشتي 

 طالب
 43/88 11/81 81/18 44/41 8،111،۴1۴ 4،834،111 1،111،111 4،311،14۴ 111،111 111،111 111،111 111،۴31 118،148 نفر

1118144111 
حمایت موردی ازطالب 

 وروحانیون نیازمند
 ۴1/14 3۴/11 38/11 11 3۴،814 11،111 84،311 31،131 ۴،34۴ ۴،34۴ 3،111 8،111 3،113 نفر

1118144113 
کمك به تامین مسکن طالب 

 وروحانیون
 ۴1 34/۴1 ۴1 33 443،111 111،111 ۴1،111 111،111 8،131 8،131 4،131 1،111 4،111 نفر

111814411۴ 
کمك به تغذیه طالب درمدارس 

 شبانه روزی
 81/1 11/1 11/1 11/1 13،111 31،141 81،111 11،118 13،111 13،111 ۴1،111 43،۴11 ۴1،11۴ نفر

1118144111 
کمك به صندوق های قرض 

 الحسنه حوزه های علمیه
 ۴1 33/31 31 31 443،111 111،111 11،111 14۴،33۴ 8،131 8،131 8،413 1،111 4،381 نفر

 

  



 

 ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( برحسب برنامه اجرایی و فعاليتهای عملکرد اعتبارات هزینهبرآورد سنجه –( 6فرم شماره )

 866666شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی اصلی :  عنوان دستگاه اجرایی اصل : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 866666-66شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه :  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه : صندوق بازنشستگی کشوری 

 «ارقام به ميليون ریال» 

شماره 

 بندیطبقه

عنوان برنامه 

 اجرایی/فعاليت

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد)هزینه تمام شده( هزینه ای هدف کمی

عملکرد 

8969 

 عملکرد

 ماه شش 

8967 

بينی پيش

8967 

بينی پيش

8968 

 برآورد

 8968 

 عملکرد 

8969 

اعتبارات 

عملکرد 

 8967ششماه 

پيش بينی 

8967 

 برآورد 

8968 

عملکرد 

8969 

عملکرد 

ماهه شش 

8967 

پيش بينی 

8967 

برآورد 

8968 

111814۴ 

برنامه کمك به 
پرداخت حقوق و 

مزایای بازنشستگان، 
بگیران و وظیفه

بگیران  مستمری
 کشوری

 84/481 11/131 18/111 11/131 833.8۴1.111 4۴1.811.111 111.1۴۴.۴۴1 41۴.111.411 1.311.111 1.311.111 1.111.111 1.814.۴44 1.8۴3.111 نفر

 
پرداخت -فعالیت

عیدی بازنشستگان 
 وموظفین

 11.134 11/3 1 13/3 1۴،1۴3،131 14.183.111 1 11.1۴1.311 1،111،111 1،111،111 1.111.111 1 1.411.111 نفر

 
پرداخت حق -فعالیت

اوالد بازنشستگان و 
 موظفین

 3.181 38/1 4۴/4 41/1 ۴،181،111 3.113.111 4.4۴1.441 4.133.۴34 1،133،111 1،133،111 1.1۴1.111 133.814 3۴1.144 نفر

 
پرداخت حق -فعالیت

عائله بازنشتسگان و 
 موظفین

 41.1۴1 11/11 18/3 13/1۴ 41،311،118 13.11۴.411 1.41۴.33۴ 18.383.34۴ 131،111 131،111 113.111 381.111 11۴.141 نفر

 

کمك به -فعالیت
پرداخت حقوق 
بازنشستگان و 

 موظفین

 131.111 11/181 33.1 181.13 413،418،181 131.811.111 111.133.3۴1 113.114.118 1،111،111 1،111،111 1.111.111 1.814.۴44 1.8۴3.111 نفر

 

های تسویه بدهي
حسابرسي شده دولت 

به صندوق 
 بازنشستگي کشوری

میلیون 
 ریال

1 41.111.111 11.111.111 11،111،111 11،111،111 1 41.111.111 11.111.111 11،111،111 1 1 1 1 

 
 عمر بیمه حق پرداخت

 بازنشستگان حوادث و
 دولت سهم

 1.431 1 1 1 ۴،41۴ 1 1 1 43،111 43،111 1 1 1 نفر

 
 هزینه کمك پرداخت

 فوت و ازدواج
 11.11۴ 1 1 1 83،111 1 1 1 4،311 4،311 1 1 1 نفر

 



 

ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعاليتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 6فرم شماره )  

 696866 بندی دستگاه اجرایی اصلی:    شماره طبقه سازمان بيمه سالمت ایران عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه سازمان بيمه سالمت ایران عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

«ارقام به ميليون ریال»  

شماره 

 بندیطبقه

عنوان برنامه 

 اجرایی/فعاليت

سنجه 

 عملکرد

 

عملکرد

8969 

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

ماهه شش

8967 

پيش بينی 

8967 

پيش بينی 

برنامه  

8968 

برآورد

8968 

عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

 پيش بينی

8967 

 برآورد

8968 

عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

پيش بينی 

8967 

برآورد

8968 

1118183111 

برنامه حمایت ازبیماران 
 تاالسمي، خاص )هموفیلي،

 ام.اس( سرطاني، دیالیزی،

 83.3131 13.8113 13.3813 8۴.11۴۴ 1،131،111 ۴،111،113 4،131،۴۴8 3،311،131 143111 143111 131،111 131،111 131،111 نفر

1118183111 
کمك به پرداخت هزینه 

 درمان بیماران خاص
 ۴،111،113 4،131،۴۴8 3،311،131 143111 143111 131،111 131،111 131،111 نفر

1،131،111 

 
8۴.11۴۴ 13.3813 13.8113 83.3131 

 

  



 

 ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعاليتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 6شماره )فرم 

 بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه زیرمجموعه:عنوان دستگاه اجرایی 

«ارقام به ميليون ریال»  

 هدف کمی اعتبارات هزینهای هزینه تمام  شده )هزینه واحد(

سنجه 

 عملکرد

عنوان برنامه و 

 فعاليت

شماره 

بندیطبقه برآورد  

8968 

 پيش بينی

8967 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

  عملکرد

8969 

برآورد 

8968 

یبين پيش   

8967 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

عملکرد 

8969 

برآورد 

8968 

نی پيش بي

برنامه 

8968 

نی پيش بي

8967 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

عملکرد 

8969 

 ضریب نفوذ 1 1 1 8۴ 83 811،۴۴1 4۴1،833 313،111 11۴،3۴1 811۴۴1.11 4۴1833.11 313111.11 18118.88

برنامه توسعه 

خدمات رفاه 

 اجتماعي

1118113111 

 مورد 113 38 3 11 11 188،113 113،38۴ 441،۴11 411،331 1411.11 4113.14 11841.41 41133.11

راهبری ارتقای 

خدمات رفاه 

اجتماعي به 

دهکهای پایین 

 درآمدی جامعه

 

 مورد 13 3 13 11 11 33،3۴8 ۴8،314 184،1۴1 141،111 8141.41 31۴۴.18 33۴1.11 14111.11

راهبری ایجاد 

پنجره واحد خدمات 

رفاه و تامین 

 اجتماعي

 

 مورد 11 3 11 3 3 48،383 41،111 3۴،181 31،۴31 4838.31 3113.31 3۴18.11 1188۴.11

نهادهای راهبری 

مدني فعال در حوزه 

خدمات رفاه 

 اجتماعي

 

 مورد 48 14 8 11 11 33،411 38،814 111،۴31 111،131 8111.۴3 1۴83.18 81441.11 11113.11

ساماندهي، پایش و 

ارزیابي خدمات 

نظام جامع تامین 

 اجتماعي

 

 مورد 11 3 11 8 8 1،811 11،331 44،1۴1 41،131 181.11 411۴.31 441۴.11 ۴14۴.۴1

های علمي همکاری

المللي در و فني بین

حوزه خدمات رفاه 

 اجتماعي

 



 

 هدف کمی اعتبارات هزینهای هزینه تمام  شده )هزینه واحد(

سنجه 

 عملکرد

عنوان برنامه و 

 فعاليت

شماره 

بندیطبقه برآورد  

8968 

 پيش بينی

8967 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

  عملکرد

8969 

برآورد 

8968 

یبين پيش   

8967 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

عملکرد 

8969 

برآورد 

8968 

نی پيش بي

برنامه 

8968 

نی پيش بي

8967 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

عملکرد 

8969 

 کارگر 1 1 1 1 1 11،883 11۴،۴31 441،131 4۴3،311 11883.11 11۴۴31.11 441131.11 4۴3311.11

برنامه توسعه 

خدمات فرهنگي 

واجتماعي نیروی 

 کار

1118111111 

 مورد 4 1 4 1 1 41،343 11،333 11،33۴ 31،111 11111.11 11333.11 41143.11 31111.11

راهبری برگزاری 

های تقدیر جشنواره

از کارگران و 

 کارفرمایان

 

 مورد 1،111 8،311 1،111 81 81 1،33۴ 8،1۴3 3،131 1،111 1.48 1.13 1.13 818.48

های راهبری برنامه

خودمراقبتي جسمي 

و روحي ویژه زنان 

 کارگر در محیط کار

 

 مورد 11 13 11 11 11 11،418 43،131 38،318 ۴8،111 131.14 331.8۴ 1881.38 ۴811.11

راهبری ترویج 

فرهنگ کار و 

 تعاون
 

 مورد 411 1 4 441 441 41،311 1 1 11،111 118.41 1.11 1.11 883.31

حمایت ازفعالیت 

های فرهنگي 

 ورفاهي کارگران
 

 مورد 11 41 11 11 11 1،411 333 1،314 4،411 81.13 11.43 11.81 441.11

راهبری و حمایت از 

مهدهای کودک 

کارگری در 

 های اقتصادیبنگاه

 

 مورد 4 1 4 4 4 11،144 11،۴48 44،۴13 4۴،111 3111.11 11۴48.11 11811.11 18833.11

همکاری علمي و 

المللي در فني بین

حوزه فرهنگي و 

 اجتماعي کارگران

 

 نفر 1 1 1 311 311 1 11،111 8۴،114 18،111 1.11 11111.11 8۴114.11 3۴.11

راهبری و حمایت از 

های طرح

توانمندسازی 

 کارگران معلول

 



 

 هدف کمی اعتبارات هزینهای هزینه تمام  شده )هزینه واحد(

سنجه 

 عملکرد

عنوان برنامه و 

 فعاليت

شماره 

بندیطبقه برآورد  

8968 

 پيش بينی

8967 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

  عملکرد

8969 

برآورد 

8968 

یبين پيش   

8967 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

عملکرد 

8969 

برآورد 

8968 

نی پيش بي

برنامه 

8968 

نی پيش بي

8967 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

عملکرد 

8969 

1۴111.11 4۴111.11 14811.11 41814.11 1۴،111 4۴،111 14،811 41،814 1 1 1 1 1 

میزان 

کاهش 

بروزآسیب 

 دیدگي

برنامه پیشگیری 

ازآسیب های 

اجتماعي جامعه 

 کاروتولید

1118141111 

 مورد 11،111 3،111 11،111 31 31 1،313 8،۴18 1،331 11،111 1.1۴ 1.11 1.11 411.11

راهبری و توسعه 

برنامه همیار 

کارکنان در 

 هاکارگاه

 

 سند 11،111 3،111 11،111 1 1 1،118 133 4،113 4،111 1.41 1.41 1.41 4111.11

راهبری و اجرای 

سند توسعه سالمت 

 اجتماعي کارگران
 

 مورد 111،111 31،111 111،111 81 81 1،118 133 4،113 11،111 1.14 1.14 1.14 1۴1.31

راهبری و اجرای 

های پیشگیری طرح

از سوء مصرف مواد 

اعتیادآور در 

 های کارگریمحیط

 

 مرکز 111،111 31،111 111،111 41 41 11،331 1،133 3،113 11،111 1.11 1.13 1.11 311.11

راهبری و حمایت از 

های بهداشت  خانه

کارگری در 

های اقتصادی بنگاه

 نفر 311تا  31

 

 نسخه 1 1 11،111 4،111 4،111 1 4،1۴1 3،483 11،111 1.11 41۴1.11 1.34 3.11

های تولید بسته

آموزشي پیشگیری 

های از آسیب

اجتماعي در محیط 

 کار

 



 

 هدف کمی اعتبارات هزینهای هزینه تمام  شده )هزینه واحد(

سنجه 

 عملکرد

عنوان برنامه و 

 فعاليت

شماره 

بندیطبقه برآورد  

8968 

 پيش بينی

8967 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

  عملکرد

8969 

برآورد 

8968 

یبين پيش   

8967 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

عملکرد 

8969 

برآورد 

8968 

نی پيش بي

برنامه 

8968 

نی پيش بي

8967 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

عملکرد 

8969 

3111.11 43441.11 11338.11 14113.11 3،111 43،441 11،338 14،113 1 1 1 1 1 

میزان 
کاهش 

 بروزمعلولیت

برنامه کنترل 
وکاهش 

های ناشي معلولیت
 ازحوادث کار

111818411 

 نفر 11،111 3،111 11،111 4،111 4،111 1،184 4،811 3،111 1،111 1.11 1.11 1.31 1.31

سازی و آموزش آگاه
رعایت 

استانداردهای 
محیط کار به 

 کارگران

 

 مورد 11،111 3،111 11،111 81 81 1 1،111 11،133 4،111 1.11 1.13 1.11 ۴1.34

راهبری تشکیل 
پرونده بهداشت 
محیط کار برای 

 هاکارگاه

 

 مورد 11،111 3،111 11،111 81 81 1،11۴ 1،111 11،133 4،111 1.14 1.13 1.11 ۴1.34

راهبری تشکیل 
پرونده سالمت 

برای کارگران در 
 هاکارگاه

 

 پروژه 1 111 1،111 1 1 811 111 1،111 1،111 811.11 1.11 1.11 413.3۴
های انجام پژوهش
  کاربردی

 

  



 

ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعاليتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 6فرم شماره )  

 866966بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: کميته امداد امام خمينی )ره(

 866966بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه زیرمجموعه:کميته امداد امام خمينی )ره(عنوان دستگاه اجرایی 

«ارقام به ميليون ریال»  

 شماره

بندیطبقه  

 عنوان

يتبرنامه اجرایی/فعال  

 سنجه

دعملکر  

ایاعتبارات هزینه هدف کمی   هزینه واحد )هزینه تمام شده( 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

نی پيش بي

8967 

نی پيش بي

برنامه  

8968 

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

 یپيش بين

8967 

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

ی پيش بين

8967 

 برآورد

8968 

1118111111 
برنامه ارائه خدمات 
ه اجتماعي و فرهنگي ب

 مددجویان تحت پوشش
      1114114 1111333 88۴1181 411۴111     

 
آگاه سازی، مشاوره و 
آموزش مهارت های 

 زندگي
 1.۴3 1.۴1 1.1۴ 1.43 1131111 1113311 331431 318111 111111 111111 111111 811111 111111 نفر

 
دمات ارائه خ

 الکترونیکي
 13111 11331 11331 1 13111 11331 11331 1 1 1 1 1 1 سامانه

 
شهریه پرداخت 

 دانشجویي
 44.44 8۴.1۴ 48.11 41.48 1111111 1۴44311 143۴14 311313 13111 13111 13111 11111 11111 دانشجو

 
 از دانشجویان وحمایت 

دانش آموزان تحت 
 پوشش

 1.۴1 4.48 4.48 1 ۴11111 334111 813111 443111 833111 833111 4۴1111 111111 481111 نفر

111811۴111 
 برنامه تامین مسکن

 مددجویان تحت پوشش
      1111111 1311۴11 8111811 1184۴31     

 
ه پرداخت ودیعکمك به 

و اجاره بها مسکن 
 مددجویان تحت پوشش

 41.14 13.14 13.33 1 113111 813811 133111 1 83111 83111 41111 11111 1 نفر

 

تعمیر، کمك به 
 بهسازی و مقاوم سازی
 مسکن مددجویان تحت

 پوشش

 84.18 113.1 111.1 11.81 3۴1۴31 ۴8۴841 811۴11 1114141 41111 1111 3311 8311 11311 باب

 
 خرید و ساختکمك به 

 مسکن مددجویان
 111 411.13 411.1 131.1 4331111 4133111 1431131 133111 1۴111 13111 18111 ۴111 3111 باب



 

 شماره

بندیطبقه  

 عنوان

يتبرنامه اجرایی/فعال  

 سنجه

دعملکر  

ایاعتبارات هزینه هدف کمی   هزینه واحد )هزینه تمام شده( 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

نی پيش بي

8967 

نی پيش بي

برنامه  

8968 

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

 یپيش بين

8967 

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

ی پيش بين

8967 

 برآورد

8968 

1111181111  
برنامه تامین کمك 
معیشت مددجویان 

 تحت پوشش
      11181111 31111۴8 14131831 11133۴11     

 
پرداخت مستمری به 
خانواده های تحت 

 پوشش
 13.۴4 11.۴1  1.14 11444431 1181111 1۴83411 11118۴۴ 111111 111111 111111 111111 1111111 خانواده

 
موردی به پرداخت 

 نیازمندان
 11.۴1 1 1 1 4481131 1381131 343311 311341 31111 31111 1381111 343111 311111 نفر

 
 تامین لوازمکمك به 

 ضروری زندگي
 31.43 3.18 3.11 1.13 1113111 3143۴1 413111 11141۴ 41111 31111 111111 81111 31111 نفر

1118111111 
برنامه حمایت از 

 سالمندان
 18.14 13.13  11.31 3111111 ۴343311 8111414 314۴۴13      خانوار

 
مستمری به پرداخت 

 سالمندان روستایي
 18.14 13.13  11.31 3111111 ۴343311 8111414 314۴۴13 ۴81311 131111 131111 131111 341111 خانوار

111181131  
برنامه حمایت از 
 کودکان و نوجوانان

      1111111 141141 411۴111 8118133     

 
برگزاری اردوهای  

 تربیتي
زرو-نفر  31111 41111 31111 33111 33111 ۴11۴1 83134 113111 113111 1.41 1.14 1.3۴ 1.1 

 
حمایت از راهبری 

تکودکان بي سرپرس  
 831   111.3 311111 1381۴1 413113 4۴131۴ 1311 1311 1311 1311 1311 مورد

 
رفع سوء کمك به 

 تغذیه کودکان
 11.38 11.13  14.4۴ 4383133 1381131 833113 1111۴31 181111 11111 11111 11111 33111 نفر

 
نگهداری از دانش 
 آموزآن در خوابگاهها

 33.88 183   381111 3143۴1 431481 884118 ۴111 ۴111 ۴111 ۴111 ۴111 نفر

111811111 
ه برنامه حمایت از خانواد

 و زنان سرپرست
      4111131 11۴34۴8 1۴1۴113 4111114     

 
 دمات حقوقي بهارائه خ

 نیازمندان
 1.3 4.11 4.11 1.۴۴ 43111 111۴11 38۴31 1۴۴۴1۴ 34111 11111 31111 43111 111111 نفر

 
کمك به ازدواج 

 مددجویان
 88.13 11.11 13.31 83.1۴ 4111114 433۴313 1111۴11 1113138 31111 34111 34111 81111 31111 نفر



 

 شماره

بندیطبقه  

 عنوان

يتبرنامه اجرایی/فعال  

 سنجه

دعملکر  

ایاعتبارات هزینه هدف کمی   هزینه واحد )هزینه تمام شده( 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

نی پيش بي

8967 

نی پيش بي

برنامه  

8968 

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

 یپيش بين

8967 

 برآورد

8968 

 عملکرد

8969 

عملکرد 

ماهه شش

8967 

ی پيش بين

8967 

 برآورد

8968 

111181811  
ال برنامه حمایت از اشتغ

 مددجویان تحت پوشش
      13۴1111 4148344 13118۴4 1431111     

 
دمات ارائه خ

 الکترونیکي
 13111 11331 11331  13111 11331 11331 1 1 1 1 1 1 سامانه

 
 پرداخت تسهیالت به

 مددجویان تحت پوشش
 411.1۴ 414.11 411.41 1 111111 ۴۴11۴۴ 11111۴ 1 4111 4111 8811 141 1 نفر

 
و نظارت بر راهبری 

 طرح های اشتغال
 11۴ 3.34  3.18 131111 3341۴۴ 4۴3۴11 318113 1311 111111 111111 111111 111111 مورد

 

آموزش های کمك به 
فني و حرفه ای 

 مددجویان تحت پوشش
 ۴ 41.38 13.11 14.13 ۴11111 831131 1۴3111 418114 41111 111111 11111 11111 41111 نفر

 

یه تامین سرماکمك به 
کار مددجویان تحت 

 پوشش
 441 411 113 131 414۴111 8441181 1181111 311884 11111 11111 1۴111 1411 3111 نفر

 
 برحسب برنامه اجرایی() ایهای سرمایههای عملکرد و اعتبارات تملک داراییبرآوردسنجه -( 9) رهفرم شما

 866966بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:کميته امداد امام خمينی )ره(

 866966بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:طبقهشماره  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:کميته امداد امام خمينی )ره(

«ارقام به ميليون ریال»  

 شماره
یبندطبقه  

 عنـوان
 بـرنامـه اجرایی

 سنجه
 عملکرد

 اعتبارات تملک دارایيهای سرمایه ای هدف کمی

 اولویت
 عملکرد برنامه

8969 

عملکرد 

شش ماهه 

8967 

نی پيش بي
8967 

8968 

 عملکرد

8969 

8967 8968  

 ابالغی
 نیپيش بي 

 عملکرد

ی پيش بين

 برنامه

ی پيش بين

8968 
ی پيش بين 

 برنامه

ی پيش بين

8968 

التتعمیرات اساسي و تامین تجهیزات و ماشین آ 141۴11   11311 11311 1814۴ 1814۴ 81 11311 11311 1814۴ 11111 3111 استان  

 



 

ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعاليتعملکرد، اعتبارات هزینههای برآورد سنجه -( 6فرم شماره )  

     898666بندی دستگاه اجرایی اصلی:                                              شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی کشور  عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:       898666بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:                                    شماره طبقه 

 

یبندشماره طبقه  
عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعاليت

سنجه 

 عملکرد

ایهزینه اعتبارات هدف کمی  هزینه واحد)هزینه تمام شده( 

 برآورد

8968 

 نیپيش بي

8967 

عملکرد 

ماهه  شش

8967 

 عملکرد

8969 

 نیبي پيش

 8967  

عملکرد 

ماهه  شش

8967 

 عملکرد

8969 

برآورد 

8968 

 یپيش بين

8967 

عملکرد 

ماهه  شش

8967 

 عملکرد

8969 

 برآورد

8968 

1118111111 

 برنامه ارائه خدمات اجتماعي

و فرهنگي به مددجویان 

 تحت پوشش

 313،۴11 81۴،111 8۴1،131 833،۴11 84،331 83،111 83،111 83،111 نیازمند
   

13.113384 

1118111114 
 های فرهنگي،اجرای برنامه

 هنری و ورزشي
 1۴8.43 118.13 1 134.41 1۴،843 11،813 131 13،441 111 1 111 111 برنامه

1118111111 
 پرداخت شهریه دانشجویان

 تحت پوشش
 141،811 3.1131۴13 11.433111 11.۴1 14.111111 411،11۴ 8۴1،111 818،131 84،131 83،111 83،111 83،111 نفر

1118111113 
راهبری و نظارت امور 

 اجتماعي و فرهنگي
 1 1 1 1 1 1 1 مورد

    
111،113 

111811۴111 
مسکن برنامه تامین 

 مددجویان تحت پوشش
 1۴4،111 411،433 411،141 811،111 8،۴1۴ 1،113 8،311 8،311 نامشخص

   
114.11 

111811۴114 
کمك به تأمین مسکن 

 نیازمندان و معلوالن
 114.11 13.113413 113.3۴111 111.۴3131 1۴4،111 411،433 411،141 811،111 8،۴1۴ 1،113 8،311 8،311 نفر

1118111111 
ت برنامه تامین کمك معیش

 مددجویان تحت پوشش
 3.1131111 1.3111111 1.113438 3.4۴48411 3،414،111 8،1۴1،1۴4 4،111،111 1،۴4۴،111 344،881 381،111 3۴1،111 3۴1،111 نیازمند

1118111111 
های موردی پرداخت حمایت

 به مددجویان
 81،111 81،111 نفر

 
1۴،111 111،111 111،111 13،۴11 111،1۴4 ۴.1۴۴۴۴۴1 

 
۴.1۴33۴43 ۴.1841۴۴1 

1118111114 
پرداخت مستمری به 

های تحت پوششخانواده  
 3.۴431114 1.۴111314 8.1183311 3.8۴81۴48 3،118،111 8،3۴3،118 4،111،111 1،184،111 31۴،881 381،111 381،111 381،111 نفر

1118111111 

راهبری و نظارت امور 

معیشت مددجویان تحت 

 پوشش

 11،113 1 1 1 1 1 1 1 مورد
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 88،413 4۴،443 11،111 81،111 81،111 11،111 81،111 81،111 سالمند برنامه حمایت از سالمندان 111811۴111
   

1.1111۴۴1 

 11،111 11،111 نفر راهبری امور سالمندان 111811۴118
 

11،111 1،1۴1 1 3،8۴1 3،813 1.11۴ 
 

1.38۴1 1.3813 

111811۴11۴ 
کمك به امور رفاهي و 

 تکریم سالمندان
 1.1131 1.۴1۴1 1 1.318 11،131 1۴،1۴1 11،111 13،181 11،111 11،111 11،111 11،111 نفر

111811۴113 
م آموزش شیوه زندگي سال

 به سالمندان
 1.133 3،411 8،111 1 1،331 11،111 1 11،111 11،111 نفر

 
1.81 1.34 

1118113111 
حمایت ازکودکان  برنامه

 ونوجوانان
-کودک

 نوجوان
8۴3،181 143،111 813،۴41 813،۴41 1،111،131 131،138 8،131،183 8،۴14،481 3.4411431 1.۴31411 ۴.3113111 1.8318143 

1118113111 
 توان علمي ، آموزشي ارتقاء

وانان و تربیتي کودکان و نوج
 تحت سرپرستي

 ۴.4113131 141،111 11۴،111 18،۴11 1۴،411 11،۴14 11،۴14 1 13،811 نفر
 

418.1381 1.1141414 

1118113114 
 ارتقاء توانمندی و ترخیص
 فرزندان تحت سرپرستي

 131.8331۴ 131،111 131،311 41،311 114،438 ۴41 ۴41 1 ۴31 نفر
 

8.3۴33113 4۴1.314۴1 

1118113111 
 تأمین یك وعده غذای گرم
 به کودکان مهد روستایي

 4.4314111 318،111 184،831 111،48۴ 31۴،348 413،831 413،831 1 443،13۴ نفر
 

831.4314۴ 8.3441818 

111811311۴ 
حمایت از دانش آموزان 

 شین آباد
 433.11111 14،111 1،111 1 ۴،113 41 41 1 41 نفر

 
8.3111311 833.11111 

1118113111 
کمك به امور مددکاری 
 فرزندان تحت سرپرستي

 8.1148131 83،111 41،811 1۴،۴41 11،131 3،811 3،811 1 3،411 نفر
  

8.1۴83413 

1118113111 
کمك به بهبود تغذیه 
ی کودکان مبتال به بیمار

 های متابولیك
 3.318111۴ 1.88۴3311 1.8181181 3.4118118 14،113 11،۴11 1،۴11 1،3۴4 4،481 4،481 4،481 4،411 نفر

1118113118 
 پوشاک وکمك به تأمین 

 هزینه روزانه فرزندان تحت
 سرپرستي

 3.11۴1۴31 11،811 11،111 1۴،1۴1 1،31۴ 1،383 1،383 1 3،111 نفر
 

1.131۴111 3.1133331 

1118113111 
هد کمك به تأمین شهریه م

کودک های خانواده های 
 کم درآمد

 81،331 نفر
 

1،131 1،131 418،14۴ ۴۴،1۴8 413،331 448،331 31.114۴1 
 

3.831111 31.۴1841 
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1118113111 
کمك به تغذیه کودکان 

های دارای فرزند خانواده
 چندقلو

 8.3۴31311 1.1111131 1.8113118 8.8431118 111،111 11۴،111 18،118 1،311 83،111 83،111 83،111 4،3۴1 نفر

1118113111 
 کمك به نگهداری فرزندان

ها، مراکز و در شیرخوارگاه
دولتيموسسات غیر   

 31.113311 18.134341 41.138138 38.413188 181،111 ۴81،311 481،181 113،141 11،313 11،313 11،313 1،114 نفر

1118113141 
 کمك به نگهداری کودکان

 و نوجوانان در خانواده
 13.31831 1۴.818133 3.۴311141 11.3 111،111 318،111 881،341 381،31۴ 33،411 33،411 33،411 84،113 نفر

1118113141 
کمك به بهبود تغذیه 

هکودکان معلول مراکز روزان  
 ۴.1111118 1 1.1۴13۴31 ۴.4318488 111،813 181،131 41،111 1 41،341 41،341 41،341 41،341 نفر

1118113144 
هد کمك به تأمین شهریه م

کودک کودکان معلول 
 خانواده های کم درآمد

 3.1188888 41،11۴ 11،111 11،111 1 8،131 8،131 1 1،184 نفر
 

1 3.313۴ 

1118113148 
کمك به سمن ها و مراکز 

 غیردولتي
 11 3،111 1،111 3،111 1 111 111 1 1 مرکز

  
111.33 

 11۴1 13،111 83،311 11،314 3،113 3 3 1 11 سامانه ارائه خدمات الکترونیکي 1118113141
 

311.3 3813.1 

1118113143 
امور  راهبری و نظارت

 کودکان و نوجوانان
 مورد

       
111،113 

    

1118111111 
برنامه حمایت ازخانواده 
 وزنان سرپرست خانوار

 1،۴81،113 1،88۴،۴۴1 8۴1،881 111،318 311،311 311،311 8۴1،131 831،111 خانوار
    

1118111114 
تي ارتقاء توان علمي و تربی
 فرزندان تحت پوشش

 1.1413114 1.4838811 1.4311118 1.1133311 3۴،813 31،311 41،111 13،141 11،111 11،111 11،111 11،111 نفر

 8۴.1۴141۴ 41.13۴331 4.1۴8۴148 88.18118 141،111 11۴،111 1،184 ۴3،۴۴8 8،131 8،131 8،431 8،13۴ نفر ارتقاء خدمات مالي خرد 1118111118

1118111111 
 پرداخت سرمایه کار و آماده

شغلي زنانسازی   
 سرپرست خانوار

 14.113113 3.1181183 3.34۴۴۴۴1 11.33333۴ 111،811 11۴،111 4۴،131 11،31۴ 1،111 1،111 8،111 1،111 نفر

111811111۴ 
تأمین لوازم ضروری 

 مددجویان تحت پوشش
 ۴4.111831 81.181۴38 1۴.113 33.411331 38،133 11،۴11 13،114 11،431 1،888 1،888 111 1،414 نفر
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1118111111 
حمایت از دانش آموزان 

 تحت پوشش
 1.31141۴3 1.1313311 1 1.1333114 11،111 33،411 1 11،۴18 11،111 11،111 11،111 11،111 نفر

1118111111 
کمك به امور مددکاری 

 زنان سرپرست خانوار
 8.141141۴ 4.3311188 1.11311 8.1111313 3۴1،111 133،111 111،811 834،۴۴1 134،111 134،111 131،111 131،111 نفر

1118111111 
دد کمك به تامین جهیزیه م
 جویان تحت پوشش

 81.1113 11.141311 11.۴88888 41.1 ۴4،831 33،411 41،131 31،131 4،111 4،111 1،311 3،113 نفر

1118111111 
کمك به  تأمین ودیعه 
نوارمسکن زنان سرپرست خا  

 11.18۴148 1.31114۴4 81.83 ۴1.18384۴ 13،111 ۴8،131 14،134 41،131 113 113 111 8،338 نفر

1118111118 
ه کمك به تقویت و توسع
 گروه های همیار زنان

 141.81138 4۴.13۴8۴1 44.141418 118.1۴۴۴1 113،318 183،311 43،111 41،1۴3 1،411 1،411 1،111 1،111 نفر

1118111111 
دارای کمك به خانواده های 

 فرزند چند قلو
 1.311۴۴ 1.1۴11۴ 1.8 1.11۴ 111،111 31،811 13،111 13،118 31،111 31،111 31،111 31،111 نفر

1118111113 
 کمك به سالمت جسمي و

های رواني زنان خانواده
 نیازمند

 41.11۴ 1.3311811 41.113 11.1 11،314 83،311 11،۴81 13،141 4،111 4،111 111 11،۴13 نفر

111811111۴ 
دار کمك به تغذیه مادران بار

 و شیرده نیازمند
 1.4843 84،111 41،111 1۴،314 1 143،111 143،111 1 1 نفر

  
1.411334 

1118111111 
راهبری و نظارت امور 
نتوانمندسازی خانواده و زنا  

 111،113 1 1 1 1 1 1 1 مورد
    

1118111113 
 کمك به مددکاری اجتماعي

خانواده در  در مراقبت از
 معرض طالق

 81،111 1 1 1 1 1 1 1 خانواده
    

1118143111 
 برنامه پیشگیری از

های اجتماعيآسیب  

 میزان کاهش
 بروز

يدیدگآسیب  

41،111،1۴1 4،44۴،413 1،۴31،134 1،۴31،134 418،113 443،813 ۴41،138 143،841 
   

1.1113۴11 

1118143111 
آگاه سازی و آموزش 

زندگيهای مهارت  
 1.1114483 1.1318831 1.141138۴ 1.111۴1۴4 111،11۴ 11،411 48،133 31،111 1،181،۴43 1،181،۴43 111،311 143،311 نفر

1118143114 
 ارائه خدمات پیشگیری از

 آسیب های اجتماعي
 8.1111311 1.14334۴4 8.3۴1۴133 8.۴31۴311 ۴4،831 33،411 18،833 111،111 13،183 13،183 8،131 11،113 نفر
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1118143118 
ارائه خدمات مشاوره و 

 راهنمایي
 1.144۴143 1.3111۴88 ۴1.114431 1.1114138 31،111 11،1۴8 11،88۴ 81،111 81،113 81،113 431 81،831 نفر

1118143111 
های راهبری امور مشاوره

 غیرحضوری
 1.11۴1۴۴4 1.1131143 1.4131181 1.1131134 111،111 11،111 31،131 31،111 131،811 131،811 111،481 11۴،411 مورد

1118143113 
 ارائه خدمات پیشگیری و

 کنترل ایدز
 8.8111144 18.311444 ۴1،333 ۴8،131 11،131 1 1،۴83 1،۴83 1،111 1 نفر

 
11.314۴۴1 

111814311۴ 
 ارائه خدمات پیشگیری و

 کنترل طالق
 1.133۴114 1 1.11831۴3 1.11۴111۴ 43،111 11،111 1،433 1 111،441 111،441 13،311 11،141 نفر

1118143111 
ای هکمك به ارتقای پایگاه

سالمت اجتماعي  و 
های همیارگروه  

 1۴.31331 1 41.138813 18.13 ۴3،111 ۴1،111 81،133 1 1،334 1،334 1،18۴ 1،811 پایگاه

1118143113 
کمك به ارتقای سالمت 

آموزاناجتماعي دانش  
 11.۴13 1 3.۴33 11.1143 14،131 18،۴31 11،811 1 1،111 1،111 4،111 4،111 نفر

های اجتماعيپایش آسیب 1118143111  1.1188 1 4.111818 1.1۴1۴۴۴1 41،11۴ 11،111 13،113 1 141،111 141،111 ۴،۴11 181،411 مورد 

1118143111 
 ساماندهي و کاهش

کودکان کار   
 1.4143 43،11۴ 41،431 4،۴41 1 111،111 111،111 1 1 نفر

  
1.4311۴ 

1118143114 
  ارائه خدمات پیشگیری از

سوء مصرف مواد مخدر و 
هاگردانروان  

 1.1133111 1 1.1111141 1.1118811 11،314 83،311 11،111 1 4،483،۴11 4،483،۴11 1،1۴1،118 13،4۴1،131 نفر

1118143118 
 کنترل و کاهش

های نوپدیدآسیب   
 1331 3،411 1،331 1 1 1 1 1 1 مورد

  
3411 

1118143111 
ها و مراکز کمك به سمن

 غیردولتي
 113.3 ۴111 11،331 4،131 1 111 111 1 1 مرکز

  
1۴1.88 

 11 سامانه ارائه خدمات الکترونیکي 1118143113
 

3 3 3،113 14،133 18،۴31 31،111 3181 
 

311.3 1833.1 

111814311۴ 
راهبری و نظارت امور 

 پیشگیری از
های اجتماعيآسیب   

 11،113 1 1 1 1 1 1 1 مورد
    

ولیتهابرنامه پیشگیری ازمعل 1118141111  
 میزان کاهش

تبروزمعلولی  
1،111،118 1،113،111 ۴،318،۴13 ۴،318،۴13 311،111 411،411 311،431 113،143 

   
1.111313۴ 

1118141111 
سازی و آموزش آگاه 

های زندگيمهارت  
 1.1311184 141،111 11۴،111 31،111 11،13۴ 4،141،831 4،141،831 1 4،111،341 نفر

 
1.1831138 1.13318۴۴ 
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1118141114 
 حمایت از خدمات

مشاوره ژنتیك   
 4.3888114 1.81413۴ 1.8131134 4.8۴84331 181،۴11 111،111 111،111 438،181 411،841 411،841 113،111 111،111 نفر

1118141118 
 غربالگری ژنتیك افراد

سال 41تا 13   
 1.1۴1۴۴۴1 41،11۴ 11،111 1،111 11،131 141،111 141،111 1 11،131 نفر

 
1.4111431 1.1188 

1118141111 
غربالگری ناشنوایي و 

 نابینایي کودکان
 1.133118۴ 1.1883111 1.13۴1331 1.1313111 431،111 484،311 31،111 138،111 1،411،111 1،411،111 1،۴11،111 1،31۴،۴1۴ نفر

نپایش و شناسایي معلوال 1118141113  نفر 
  

141،111 141،111 
 

8،311 1،331 41،111 1.11111۴1 
  

1.1188888 

111814111۴ 
ها، مراکز کمك به سمن

تیكغیردولتي و بنیادهای ژن  
 4111 41111 11،111 41،111 4،111 1 1 1 1 1 مرکز

 
81111 

1118141111 
راهبری و نظارت امور 

اهپیشگیری از معلولیت  
 111،113 1 1 1 1 1 1 1 مورد

    

1118181111 
 برنامه حمایت از

دیدگان اجتماعيآسیب  
 4،144،131 1،14۴،۴11 114،181 1،414،143 411،181 411،181 183،111 411،114 آسیب دیده

   
1.13۴3۴11 

1118181111 
مادی و معنوی از حمایت 

 آسیب دیدگان اجتماعي
 1.3111111 1.1388131 1.1431338 1.111۴111 411،111 411،۴11 31،111 411،131 134،111 134،111 141،111 111،۴13 نفر

1118181114 
راهبری امور فوریت های 

 اجتماعي
 81۴.11۴4۴ 114.3۴4۴3 184.41113 433.31۴11 1،411،111 111،111 111،44۴ 313،431 8،811 8،811 8،811 8،843 مورد

يساماندهي کودکان خیابان 1118181118  11.813111 1.81۴۴11 3.1۴14 1.1 443،133 418،111 31،۴14 11۴،111 44،111 44،111 11،111 41،111 نفر 

1118181111 
مداخله در بحران های 

 فردی و خانوادگي
 41.33311 41.111۴41 1۴.11۴43 41.۴11۴4۴ 411،111 411،۴11 31،131 448،111 1،311 1،311 1،311 1،18۴ نفر

1118181113 
راهبری و نظارت امور 

دیدگان  اجتماعيآسیب  
 1 1 1 1 1 1 1 مورد

    
11.318111 

1118181111 
برنامه حمایت از اشتغال 
 مددجویان تحت پوشش

 81.8143 8۴1،341 14۴،111 1 183،134 1،111 1،111 1 8۴،881 نامشخص
 

4.1318۴8۴ 84.1111۴8 

1118181114 
پرداخت تسهیالت به 
 مددجویان تحت پوشش

 11.1 38،131 11،111 1 13،۴11 8،411 8،411 1 88،111 نفر
 

11.341381 41.11۴ 

111818111۴ 
 جبران عدم کارایي معلوالن

شاغل شده در بخش 
 غیردولتي

 181،111 41،111 1 81،188 1،311 1،311 1 8،881 نفر
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راهبری و نظارت بر طرح 
         های اشتغال حمایتي

۴3،۴18 
    

1118181113 
راهبری و نظارت امور 

های مردمي و مشارکت
 موسسات غیردولتي

 111،113 1 1 1 1 1 1 1 مورد
    

1118181111 
 درمان و نگهداری کودکان و

الهویهمعلولین مجهول  
 481111 1 1 1 1 1 1 1 نفر

    

1118181111 
پرداخت هزینه درمان و 

نگهداری کودکان 
الهویهمجهول  

 113،111 1 1 1 1 1 1 1 نفر
    

1118181114 

پرداخت هزینه درمان و 
ندان نگهداری معلولین، سالم

و بیماران رواني مزمن 
الهویهمجهول  

 113،111 1 1 1 1 1 1 1 نفر
    

1118183111 
های راهبری امور مشارکت

و خدمات داوطلبانه مردمي  
 8143۴ 1 1 1 1 1 1 1 مورد

    

1118183111 
ریزی و جذب برنامه

های مردمي و مشارکت
 خدمات داوطلبانه

 13۴18 1 1 1 1 1 1 1 مورد
    

1118183114 
بسترسازی برای ایجاد 
يموسسات خیریه غیردولت  

 13۴18 1 1 1 1 1 1 1 مورد
    

 
  



 

 برحسب برنامه اجرایی() ایهای سرمایههای عملکرد و اعتبارات تملک داراییبرآوردسنجه -( 9) فرم شماره

     898666بندی دستگاه اجرایی اصلی:                                              شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی کشورعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:         898666بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:                                    شماره طبقه 

«ارقام به ميليون ریال»  

 شماره

بندیطبقه  

 عنـوان

 بـرنامـه اجرایی

 سنجه

 عملکرد

های سرمایه ایدارایی اعتبارات تملک هدف کمی  

 اولویت

 عملکرد برنامه

8969 

عملکرد 

 ششماهه

8967 

نی پيش بي

8967 

8968 

 عملکرد

8969 

8967 8968 

 ابالغی
نی پيش بي

 عملکرد

ی پيش بين

 برنامه

 نیپيش بي

8968 
ی پيش بين

 برنامه

نی پيش بي

8968 

 1 81111 81111 14131  13111 8 8 8 8 8  برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان 1118113111

 8 41111 41111 3431  331 1 1 1 1 1  برنامه ارایه خدمات توانبخشي به نیازمندان 1111118111

 1 33111 33111 13111  11134 4 4 4 4 4  تامین تجهیزات توانبخشي 1111118111

آالت تعمیرات اساسي و تامین تجهیزات و ماشین 1111118114   4 4 4 4 4 3111  ۴111 41111 41111 4 

 
 
 
 
 



 

ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعاليتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 6فرم شماره )  

دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان بهزیستی کشورعنوان                        898666بندی دستگاه اجرایی اصلی:                 شماره طبقه 

اجرای قانون حمایت از معلولين  -عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  سازمان بهزیستی کشور بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:                               شماره طبقه   

«ارقام به ميليون ریال»  

 عنوان برنامه اجرایی/ فعاليت شماره طبقه بندی
سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد)هزینه تمام شده( ایهزینه اعتبارات هدف کمی

 برآورد

8968 

 پيش بينی

8967 

عملکرد 

ماهه  شش

8967 

 عملکرد

8969 

 پيش

  بينی

8967 

عملکرد 

ماهه  شش

8967 

 عملکرد

8969 

برآورد 

8968 

 بينی پيش

8967 

عملکرد 

ماهه  شش

8967 

 عملکرد

8969 

 برآورد

8968 

 3 1 1 1 331،111 1 1 1 1 1 1 41111 نفر اشتغال معلوالن تحت پوشش حمایت از 1118111111

 3 1 1 1 811،111 1 1 1 1 1 1 3111 نفر دارای معلولیتهزینه ارتقای کارآیي افراد  کمك 1118111111

1118111114 
حق بیمه سهم کارفرمایي یا  پرداخت

 فرمایي معلوالنخویش
 81 1 1 1 311،111 1 1 1 1 1 1 13111 نفر

 83 1 1 1 431،111 1 1 1 1 1 1 1۴111 نفر شهریه دانشجویي به معلوالن پرداخت 1118111111

 41 1 1 1 431،111 1 1 1 1 1 1 1۴111 نفر شهریه دانشجویان معلول پرداخت 1118111111

1118114111 
کمك معیشت معلوالن شدید و خیلي  تأمین

 شدید
 ۴1 1 1 1 3،111،111 1 1 1 1 1 1 ۴۴4111 نفر

1118114111 
مستمری به معلوالن شدید و خیلي  پرداخت

 شدید تحت پوشش
 81 1 1 1 3،111،111 1 1 1 1 1 1 ۴۴411 نفر

1111111111 
های خدمات توانبخشي جسمي هزینه پرداخت

 )حسي ا حرکتي( و ذهني معلوالن
 83 1 1 1 111،111 1 1 1 1 1 1 41111 نفر

 

  



 

 ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعاليتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 6فرم شماره )

111121بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح اجرایی اصلی: عنوان دستگاه  

  

«ارقام به ميليون ریال»  

 

شماره
 

طبقه
ی

بند
 

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعاليت

 سنجه

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی 

عملکرد
8969 

عملکرد 
ماهه شش

8967 

 8967پيش بينی 
پيش بينی برنامه  

8968 
 8969عملکرد 8968برآورد

ماهه عملکرد شش
8967 

 8968برآورد 8967پيش بينی
عملکرد
8969 

عملکرد 
 8967ماهه شش

پيش بينی 
8967 

 8968برآورد

1118111111
 

 پایه بیمه پوشش برنامه
 نیروهای مشموالن سالمت

 مسلح
 3.11 1.۴8 4.13 8.1 41،114،111 48،1۴1،111 11.133.111 13،488،111 3،111،111 3،111،111 3.111.111 3.111.111 1.111.111 شده بیمه

 سالمت پایه بیمه پرداخت 
 و دولت سهم) بازنشستگان

 دستگاه(
 11.11 11.14 ۴.11 1.13 14،۴13،۴43 11.111.813 1.114.111 ۴.۴11.831 141،111 141،111 111.111 111.111 111.111 خانوار

 سربازان سالمت پایه بیمه 
 وظیفه

 دولت( سهم)

 1.13 8.88 1.33 4.41 8،811،411 4.831.111 1.111.114 1.311.411 113،111 113،111 11۴.111 11۴.111 111.111 نفر

 کارکنان سالمت پایه بیمه 
 و دولت سهم) پایور

 )دستگاه

 41.13 13.41 3.11 14.11 11،131،113 11.۴13.138 1.111.181 1.141.83۴ 31۴،311 31۴،311 333.111 333.111 331.111 خانوار

111811۴111
 

 تکمیلي بیمه پوشش برنامه
 ایثارگران درمان

 18.۴3 11.1 3.11 3.13 3،413،111 ۴،311،111 8.3۴3.111 1،111،438 ۴11،111 ۴11،111 ۴11.111 ۴11.111 ۴11.111 شده بیمه

 درمان هزینه پرداخت 
 تحت افراد و ایثارگران

 تکفل
 18.۴3 11.1 3.11 3.13 3،413،111 ۴،311،111 8.3۴3.111 1.111.438 ۴11،111 ۴11،111 ۴11.111 ۴11.111 ۴11.111 نفر

1118143111
 

 پرداخت به کمك برنامه
 ومزایای حقوق

 بگیران بازنشستگان،وظیفه
 لشکری بگیران ومستمری

 مستمری
 بگیر

۴34.111 ۴11.111 111.111 141،111 141،111 133.318.111 111.۴18.111 1۴1.1۴1.111 
111،111،11

1 
443.14 131.13 483.۴3 4۴8.31 

 و عمر بیمه حق پرداخت 
 سهم) بازنشستگان حوادث

 دولت(

 1.43 81. 13. 43. 131.411 11۴.111 38.133 143.111 3۴3،111 3۴3،111 331.11۴ 331.11۴ 311.111 نفر



 

شماره
 

طبقه
ی

بند
 

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعاليت

 سنجه

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی 

عملکرد
8969 

عملکرد 
ماهه شش

8967 

 8967پيش بينی 
پيش بينی برنامه  

8968 
 8969عملکرد 8968برآورد

ماهه عملکرد شش
8967 

 8968برآورد 8967پيش بينی
عملکرد
8969 

عملکرد 
 8967ماهه شش

پيش بينی 
8967 

 8968برآورد
 عیدی پرداخت 

 بگیرانوظیفه بازنشستگان،
 لشکری بگیرانمستمری و

 11.13 3.13 - 3.۴۴ 1،311،141 ۴.431.311 - 3.111.113 141،111 141،111 111.111 - ۴34.111 نفر

 هزینه کمك پرداخت 
 فوت و ازدواج

 11.11 13.1۴ 11.81 11.11 114،114 113.33۴ 831.113 338.143 38،111 38،111 38.111 4۴.311 38.111 نفر

 

 اوالد، هزینه کمك پرداخت
 وظیفه بازنشستگان،

 بگیرانمستمری بگیران،
 لشکری

 3.18 1.1۴ 8.81 1.41 8،413،311 8.111.111 1.311.111 4.11۴.111 311،111 311،111 381.813 381.813 ۴31.111 نفر

 عائله هزینه کمك پرداخت 
 بگیران وظیفه بازنشستگان،

 لشکری بگیران مستمری و
 41.13 44.34 11.11 1۴.11 18،114،111 11.438.113 ۴.318.111 11.111.1۴1 ۴11،111 ۴11،111 ۴81.111 ۴81.111 ۴88.111 نفر

 حقوق پرداخت به کمك 
 گیرانوظیفه بازنشستگان،

 لشکری بگیرانمستمری و

 11.11۴.334 11.338.133 183.۴18.331 141،111 141،111 111.111 ۴11.111 ۴34.111 نفر
113.۴13.۴۴

1 
113.18 114.11 141.33 131.114 

 

 هایبدهي تسویه
 به دولت شده حسابرسي
 بازنشستگي صندوق

 لشکری

 میلیون
 ریال

- 43.111.111 31.111.111  31111111 - 43.111.111 31.111.111 31،111،111 - 1 1 1 

 

  



 

ای قيمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعاليتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 6فرم شماره )  
111141بندی دستگاه اجرایي اصلي:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایي اصلي:سازمان تامین اجتماعي نیروهای مسلح  

دستگاه اجرایي زیرمجموعه:عنوان  111131بندی دستگاه اجرایي زیرمجموعه:شماره طبقه   

«ارقام به ميليون ریال»  

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان
 برنامه اجرایی/فعاليت

 سنجه
 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی 

 عملکرد
8969 

عملکرد 
ماهه شش

8967 

پيش بينی 
8967 

پيش بينی 
برنامه  
8968 

 برآورد
8968 

 عملکرد
8969 

عملکرد 
ماهه شش

8967 

 پيش بينی
8967 

 برآورد
8968 

 عملکرد
8969 

عملکرد 
ماهه شش

8967 

پيش بينی 
8967 

 برآورد
8968 

111 

811 
1111 

 معیشت کمك تامین برنامه
 پوشش تحت مددجویان

 14 33.43 8۴.14 13.83 1،411،111 1.۴1۴.111 8.413.111 ۴.133.111 111.111 - 11.111 11.111 11.111 نیازمند

 

 رزمندگان معیشت به کمك
 حضور ماه شش حداقل با معسر

 جانبازان و جبهه در داوطلبانه
 درصد 41 تا 3 بین معسر

 31.1 33.43 8۴.14 13.83 3.111.111 1.۴1۴.111 8.413.111 ۴،133،181 111.111 - 11.111 11.111 11.111 نفر

 
 ای بیمه و حمایتي خدمات ارائه
 معسر جانبازان و رزمندگان به

 1.۴ - - - 1۴1.111 - - - 111.111 - - - - نفر
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 7- مقدمه 

ها متعهد هستند با بهترین شکل ممکن آن رفاه هر جامعه، بیانگر توجه به جایگاه انساني افراد و همبستگي اجتماعي درآن جامعه است و دولت

سازی به ای، حمایتي وتوانمندهای بیمهنظارت در حوزه ریزی، هماهنگي ورا تامین کنند. راهبری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي از طریق برنامه

 باشد.منظور تحقق عدالت اجتماعي با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری، رویکرد حوزه رفاه اجتماعي کشور مي

 شود:های زیر ميبه شاخص هایي است که موجب دستیابيها و برنامههای قلمرو رفاه و تأمین اجتماعي عمدتاً اتخاذ استراتژیمحور فعالیت

 تحقق عدالت اجتماعي -

 تأمین امنیت اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و فرهنگي -

 تأمین و تضمین سطح مناسب معاش برای خانوارها -

کارگیری نوع از طریق بهنفس افراد و خانوارها در جامعه و در نهایت ایجاد تفاهم، همبستگي اجتماعي و کمك به همتقویت آرامش و عزت -

 های اجتماعي.ای، حمایت و مساعدتابزارهای بیمه

ترین پیش نیازهای توسعه پایدار در جوامع مختلف است و بدین جهت همواره سرلوحة کار مندی و ارتقاء رفاه اجتماعي یکي از اساسيبهره -

ای برخوردار از ه توسعه، جامعه ایراني جامعهانداز بیست سالگیران قرار دارد. در قانون اساسي و همچنین در سند چشمریزان و تصمیمبرنامه

ترین وظایف حوزه رفاه اجتماعي بر های برابر به دور از تبعیض در نظر گرفته شده است. مهمرفاه و امنیت غذایي، تأمین اجتماعي، فرصت

اگیری، جامعیت، کفایت نظام، سازی برای تحقق اصول فراساس قوانین جاری کشور خصوصاً نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي، زمینه

 اجتماعي است.ای و حمایتي در نظام جامع رفاه و تامینهای اجرایي بیمههماهنگي در برنامه ای و حمایتي کشور و ایجادبسط پوشش بیمه

 توانبخشی به شرح زیر است: هادستگاههای اصلی برنامه

 برنامه  ارایه خدمات بهداشتي و درماني به زائران -

 رایه خدمات بهداشتي و درماني به نیازمندانبرنامها -

 برنامه ارایه خدمات توانبخشي به نیازمندان -

 برنامه ارایه خدمات درماني و توانبخشي به ایثارگران -

 برنامه ارائه خدمات درماني، بازتواني و کاهش آسیب معتادان -

 

 7 - وضعیت فصل در اسناد فرادستی 

 7-7-  هاتیمأمورشرح وظایف و 

  بهزیستی کشورسازمان 

شورای انقالب( به منظور حمایت از  42/3/9331سازمان بهزیستي کشور به استناد قانون تشکیل سازمان بهزیستي کشور )مصوب 

ای و اجتماعي معلول سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات و پیشگیری و درمان و توانبخشي حرفههای بيخانواده

سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشي و سالمندان مي و رواني و تجدید تربیت منحرفین اجتماعي و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بيجس

 های مردمي تشکیل گردید.نیازمند و آموزش نیروی انساني خدمات بهزیستي و توانبخشي و تامین جلب مشارکت

های مالي به صورت نوبتي و ها عبارتند از: حمایت( حمایت42/8/19سرپرست )مصوب کودکان بي قانون تامین زنان و 2به استناد ماده 

 سرپرستروزی کودکان و زنان سالمند بيهای فرهنگي، اجتماعي، نگهداری روزانه و شبانهمستمر، حمایت

آموزی مورد نیاز معلوالن با همکاری وزشي و حرفهقانون جامع حمایت از معلولین، تامین خدمات توانبخشي ،حمایتي، آم 3به استناد ماده 

 های معلوالن و همکاری بخش غیردولتي و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتيخانواده
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 ستاد مبارزه با مواد مخدر 

با قاچاق مواد مخدر یا ( قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه 1/3/81)اصالحي  33به استناد ماده 

، های صنعتي غیردارویي از هر قبیل ، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده استروانگردان

تبلیغ علیه مواد مخدر یا  های پیشگیری و آموزش عمومي وجمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایي و قضایي و برنامهستادی به ریاست رییس

 های صنعتي غیردارویي در این ستاد متمرکز خواهد بود.روانگردان

 :ستادمبارزه با مواد مخدر به شرح زیر است هایوظایفو ماموریت

 آنها سازهاییشپ و هاروانگردان و موادمخدر با مرتبط غیرقانوني واقدامات هافعالیت کلیه علیه وقاطع فراگیر مبارزه زمینه کردن فراهم -

 .مورد این در الزم پیگیری و نظارت و کشوره ی ورود مبادی و مرزها کنترل وهمچنین باعرضه ومقابله

 وانجام هاوروانگردان مخدر مواد از ناشي هایوآسیب تهدیدات با درمقابله وپیشگیرانه فرهنگي راهکارهای اتخاذ برای مناسب زمینه ایجاد -

 .خصوص این در الزم هایوپیگیری نظارت

 ها،وروانگردان مخدر مواد به مبتالیان درمان از پس واجتماعي حقوقي هایحمایت جهت الزم تدابیر اتخاذ برای زمینه نمودن فراهم -

 .زمینه این در الزم هایوپیگیری ونظارت آنان خانواده

 مبارزه، برای نهاد مردم هایسازمان و مردم جدی مشارکت و حضور از مندیبهره و تقویت خصوص در مناسب زمینه ایجاد -

 .الزم هایوپیگیری نظارت وانجام هاوروانگردان مخدر مواد به معتادان درمان و آسیب پیشگیری،کاهش

 درخصوص هاروانگردان و مخدر مواد با مرتبط تعامالت و وجهاني ایمنطقه دیپلماسي وارتقای تقویت برای مناسب زمینه کردن فراهم -

 .مورد این در الزم هایوپیگیری نظارت و شده تعیین پیش از اهداف تحقق

 هایسیاست تحقق منظور به وروانگردان مخدر امواد ب مبارزه تخصصي ساختار واصالح تقویت جهت در موضوع ارائه و تدوین و تهیه -

 .مبارزه امر در نیاز مورد هایوپژوهش مطالعات توسعه و نظام کلي

 .مقررات و قوانین اجرای بخشي ارتقاء منظور به قضایي و حقوقي امکانات از استفاده و توسعه تقویت، برای الزم زمینه کردن فراهم -

 ارزیابي و ستاد بودجه و برنامه تنظیم و تهیه مخدر، مواد با مبارزه اطالعات ملي سامانه مدیریت ایجاد برای الزم هایزمینه کردن فراهم -

 .خصوص دراین الزم هایوپیگیری ربطذی اجرایي هایدستگاه عملکرد

 به زدن ضربه و سازهاپیش و روانگردان مخدر، مواد قاچاقچیان غیرمنقول و منقول هایدارایي شناسایي برای الزم زمینه کردن فراهم -

 آنان اقتصادی هایبنیان

 7-7- اندازهای مرتبط با سند چشماهداف و سیاست 

به دور  ،نهاد مستحکم خانواده، های برابر، توزیع مناسب درآمد ای برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایي، تامین اجتماعي، فرصتجامعه

 مند از محیط زیست مطلوباز فقر ، فساد، تبعیض و بهره

 7-9- ششم توسعه های کلی برنامهسیاست 

 امور اجتماعی

 .تأمین اجتماعي کشور شفاف، کارآمد و چندالیهاستقرار نظام جامع، یکپارچه،  -

 .های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعيهای محروم در برنامهسازی و خوداتکائي اقشار و گروهتوانمند -

درصدی  43های کلي ابالغي و مدیریت مصرف با هدف کاهش ها در چارچوب سیاستگردانجانبه با مواد مخدر و روانهمه یمبارزه -

 .د تا پایان برنامهاعتیا
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 7-4- های کلی مبارزه با موادمخدر جمهوری اسالمی ایرانسیاست 

 های مصوب درمان و کاهش آسیب.صنعتي و برنامه پزشکي، سازهای آنها جز درموارد علمي،انگاری مصرف موادمخدر و روانگردان و پیشجرم -9

 اتخاذ تدابیر علمي جامع و فراگیر باهدف: ایجاد و گسترش امکانات عمومي تشخیص، درمان ، بازتواني و -4

 کنندگان( درمان و بازتواني مصرف9

 ها(کاهش آسیب 4

 ( جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر 3

  های اجتماعي پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات اتخاذ تدابیر الزم برای زمینه سازی حمایت( 2

 های آنهاهای حقوقي و اجتماعي برای افراد بازتواني شده و خانوادهفراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکي و حمایت

 معتادان. ای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده ها در زمینه های پیشگیری، کاهش آسیب و درماناتخاذ تدابیر الزم بر( 3

 7-7- آثار مالی و مواد برنامه پنج ساله ششم توسعه 

 92و  93، 94باشد که براساس بندهای قانون برنامه ششم توسعه مي 18مهمترین مواد متناظر برنامه ششم توسعه در خصوص توانبخشي ماده 

 جدول مندرج در آن مهمترین اهداف کمي عبارتند از:

هزار نفر، افزایش توانبخشي مددجویان مبتني بر  066به  13هزار نفر در سال  242افزایش توانبخشي مددجویان مبتني بر جامعه روستایي از 

 مورد 446666هزار مورد به  18حمایتي از  هزار نفر و افزایش تامین وسایل توانبخشي مددجویان تحت پوشش نهادهای 986جامعه شهری به 

 در پایان سال برنامه

 (:18( بند )ث( ماده )7جزء )

های اجرایي و نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران با اذن فرماندهي کل قوا در راستای اجرایي کردن سیاست های کلي از طریق دستگاه

ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعي و با ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه در مورد روان گردانهای کلي برنامه ششم، مبارزه با مواد مخدر و سیاست

ها و پیش سازها و اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتواني و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعي، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان

 مرتبط اقدام قانوني الزم را به عمل آورند. هایبازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات

 (:18بند )ج( ماده )

 حمایت از بیماران رواني مزمن و سالمندان:

( جمعیت هدف در پایان %13تداوم اجرای طرح ساماندهي و توان بخشي بیماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد ) -9

 اجرای قانون برنامه

 .( جمعیت هدف%43طرح ساماندهي و توان بخشي سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد ) رایتداوم اج -4

( 18مرتبط با توانبخشي در جدول موضوع ماده ) 92، و 93، 94به منظور تحقق اهداف برنامه ششم در راستای توانبخشي و اجرای بندهای 

 باشد:های مربوطه اعتبارات مورد نیاز به شرح زیر مياجرایي دستگاه قانون برنامه ششم و در راستای اجرایي کردن اهداف و وظایف

برای ، میلیارد ریال 118میلیون ریال اعتباری معادل  2/9هزار نفر با احتساب سرانه  316به منظور افزایش توانبخشي مبتني بر جامعه روستایي برای 

 باشد.میلیارد ریال مورد نیاز مي 306میلیون ریال اعتباری معادل  2/4ه هزار نفر با سران 936افزایش توانبخشي مبتني بر جامعه شهری 

 باشد.میلیارد ریال مي 136میلیون ریال اعتبار مورد نیاز معادل  3هزار نفر با احتساب سرانه  916برای تحقق افزایش تامین وسایل توانبخشي به تعداد 

توانبخشي مرتبط با جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمي ایران با احتساب سرانه معادل نفر در برنامه  412113بر اساس پیش بیني برای 

 .گرددمیلیون ریال برآورد مي 4،662،426میلیون ریال، اعتباری معادل  1.3
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 9- تصویر کالن فصل توانبخشی 

 9-7- های و متغیرهای بودجه ایبررسی و تحلیل عملکرد مهمترین شاخص 

 عبارتند از:طي سال اول برنامه ششم به تفکیك دستگاههای اجرایي اهم اقدامات 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران 

هزینه های مربوط به ارائه خدمات درماني و توانبخشي به ایثارگران معزز  شامل؛ امور مربوط به خرید دارو، بخشي از  9310در سال 

بهداشتي و ... از طریق پرداخت های نقدی به ایثارگران صورت گرفت. سایر خرید لوازم توانبخشي و تجهیزات پزشکي، لوازم مصرفي 

هزینه ها شامل؛ هزینه های کارشناسي خرید و سفارش و برگزاری مناقصات و عقد قرارداد، تهیه و توزیع لوازم ارتز و پروتز مورد نیاز 

)به خصوص  ات تجهیزات پزشکي مورد نیاز جامعه هدفداخل یا خارج از کشور، سفارش خرید، حمل، انبارداری، وارد جامعه هدف از

برنامه ارائه » جانبازان(، مطابق دستورالعملهای مربوطه پس از استفاده از ظرفیت های بیمه گر اول و دوم ذیل برنامه ای تحت عنوان 

 ده است.میلیارد ریال انجام ش 306با اعتباری بالغ بر مبلغ « خدمات. درماني  و توانبخشي به ایثارگران

پرداخت هزینه های  شایان ذکر است هرگونه پرداخت در رابطه با این فعالیت به پرسنل بنیاد شهید و امور ایثارگران ممنوع بوده و

قانون  18همچنین با رعایت ماده  کارشناسي صرفا ًبراساس قرارداد تنظیم شده و مطابق با ضوابط و دستورالعمل های مربوطه و

انجام گرفته است. خریدهای خارجي  9331قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي مصوب سال  ی ومدیریت خدمات کشور

 نیز صرفا ًدر واحد پشتیباني ستاد به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و انسجام خرید به صورت متمرکز انجام مي پذیرد.

 ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 .9310مرکز درمان و کاهش آسیب   کشور در سال  1641هزار نفر  در  184سیب حدود ارائه خدمات درمان و کاهش آ -

مرکز   1231(، سم زدایي سرپایي و بستری به تعداد BMT(، بوپرنورفین)MMTگسترش کمي مراکز درمان نگهدارنده با متادون) -

 .باشددرصد  این مراکز مي 13که سهم بخش غیر دولتي و مردمي در این حوزه معادل 

قانون با هدف ساماندهي معتادان متجاهر و پر خطر در سراسر کشور و پذیرش  90مرکز موضوع ماده  46راه اندازی و تجهیز  -

هزار معتاد متجاهر در این مراکز به منظور نگهداری، درمان و کاهش آسیب و رفتارهای پر خطر معتادان با  42ساالنه بیش از 

 ها و شهرهای هدف.اولویت استان

 9314درصد در سال  40هش سهم ورودی زندانیان موادمخدری )از جمله معتادان( به نسبت ورودی کلیه جرائم به نحوی که از کا -

 رسیده است. 9310درصد در سال  49به 

های سراسر کشور به منظور کاهش رفتارهای پرخطر در کلینیك مثلثي و مرکز درمان وکاهش آسیب در زندان 908فعالیت تعداد  -

 عه زندانیان کشور به ویژه زندانیان جرائم موادمخدری.جام

سرپناه شبانه   برای ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب به  11تیم سیار، ایجاد  339مرکزگذری،   تشکیل  429اندازی کمك به راه -

 بعد از خروج به افراد بهبودیافته. مرکز بهاران برای ارائه خدمات مراقبت 22معتادان در مناطق آلوده و پرخطر و کمك به راه اندازی 

( در کشور به نحوی که آلودگي و ابتالء به HIVکاهش قابل توجه سهم اعتیاد تزریقي در ابتالء وآلودگي افراد به ویروس ایدز ) -

روند رسیده است که هم چنان نیز  9310درصد در سال  33به  9312درصد در سال  1/31بیماری ایدز از طریق اعتیاد تزریقي از 

 کند.نزولي خود را طي مي

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 

های مهمي از جمله گردآوری اطالعات و عملکرد حج تمتع وعمره، تشکیل جلسات و فراهم نمودن مرکز پزشکي حج و زیارت فعالیت

استان کشور،  36پزشکان حج تمتع  های جذب نیروهای مورد نیاز عمره، تکمیل اطالعات جامعمقدمات عمره، بروز رساني شاخص



 141 توانبخشی: مهشتفصل چهل و  م: امور رفاه اجتماعی /دهبخش  / قسمت دوم: مبانی اقتصادی، اجتماعی و...

 

برگزاری جلسات مصاحبه حضوری برای تامین نیروهای مورد نیاز عمره کشور بعهده دارد. همچنین با برگزاری جلسات مصاحبه 

برای حدود  16-10حضوری برای تامین نیروهای پزشکي و پیراپزشکي اقدام نموده است. مرکز پزشکي حج و زیارت در ایام عمره سال 

نفر از متخصصان امور پزشکي، پزشکان، پرستاران، کارشناسان و نیروهای خدماتي را به عربستان اعزام  3166زائر ایراني،  2366666

 نموده و با برخورداری از منابع درمانگاهي، تجهیزاتي و داروی موجود، خدمات بهداشتي و درماني زیر را انجام داده است:

 اند.درصد زائرین، ویزیت شده 90مورد یعني بیش از  136666خصصي( بیماران ویزیت شده )عمومي ، ت 

  )درصد زائرین از خدمات پرستاری 94.4مورد یعني حدود  336666خدمات پرستاری، سرپایي )تزریقات ، پانسمان ، نوار قلب

 اند.استفاده کرده

 نفر. 2466اند های عربستان سعودی اعزام شدهتعداد بیماراني که به بیمارستان 

 نفر. 9336اند های سعودی بستری شدهبیماراني که در بیمارستان 

 مورد. 2366ها و انبارها های اسکان زائرین، آشپزخانه، محلهابازدید از هتل 

   سازمان بهزیستی کشور 

برای شرکت در فعالیت اجتماعي  برای ارتقاء توانمندی معلوالن )سالمندان، افراد دارای ضایعه نخاعي و نابینایان و ....( و ایجاد فرصت

نفر در  398.330، 9310نفر تحت پوشش قرار گرفته و همچنین در سال  3439، 9310ها در سال و افزایش اعتماد به نفس آن

های روزمره زندگي از ارکان توانمندسازی اند. الزم به ذکر است انجام فعالیتکمیسیون پزشکي ـ توانبخشي تعیین معلولیت شده

پذیری محیط، به ارتقاء سازی محیط زندگي و خودرو، با تغییرات محیطي و بهبود دسترسشود و با مناسبالن محسوب ميمعلو

سازی صورت گرفته است. مورد مناسب 0186، 9310گردد. در سال های معلوالن کمك ميعملکرد و زندگي مستقل تمامي گروه

ها توانمندسازی و توانبخشي مبتني اند، توسعه فعالیتید در خانواده نگهداری شدهنفر از معلوالن شد 99969، 9310همچنین در سال 

محور )توانبخشي در منزل( تحت پوشش قرار خانواده نفر نیز از طریق برنامه 49361های موفق بوده است و بر خانواده یکي از فعالیت

سپاری گردیده است و از امکانات بخش خصوصي برای ارائه نپرونده معلوالن برو 483ر380اند و برای مددکاری معلوالن گرفته

 خدمات استفاده شده است.

دانشجو مراکز دولتي  9366آموز و دانش 23391، 9310آموزان معلول در سال جهت تقویت انگیزه تحصیلي و بهبود کیفیت دانش

های روحي و دارای افراد ضایع نخاعي و جلوگیری از آسیبهای اند و به منظور کمك به رفاه حال خانوادهمورد حمایت قرار گرفته

معلول ضایع  49994رواني و کم کردن بار مضاعف اقتصادی خانواده و کمك به ارتقاء سطح سالمت فرد دارای آسیب نخاعي به 

 گردد.نخاعي حق پرستاری پرداخت مي

میلیون ریال در سال  1،833،212یستي کشور  اعتباری معادل در برنامه ارائه خدمات توانبخشي به نیازمندان در ردیف سازمان بهز

 هزینه گردیده است. 9310

  ره"کمیته امداد امام خمینی" 

 9310 سال در مورد 3306666 به 9319 سال در مورد 498124 از مددجویان بهداشتي خدمات سطح  ارتقاء -

 9310 سال در مورد 3246666 به 9319 سال در مورد 318006 از بهداشتي اولیه مراقبتهای و درمان فرانشیز پرداخت -

 9310 سال در مورد 968066 تعداد به 9319 سال در مورد 81306 تعداد از اولیه درماني و بهداشتي خدمات و ها مراقبت -

 9310 سال در مورد 24611 به 9319 سال در مورد 99632 از العالج صعب و خاص بیماران هزینه تامین -

 تعداد از بهداشتي هایسرویس بهسازی و دندان و دهان بهداشت بهداشتي، اقالم هدیه ،تغذیه، بهداشت شامل خدمات سایر ارائه -

 9310مورد در سال  283666به تعداد  9319مورد در سال   362463
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 4– ها، راهبردها و اقدامات اجراییهدف 

کمک –عنوان دستگاه اجرایی: کمیته امداد امام خمینی )ره (   

موعه:عنوان دستگاه اجرایی زیرمج  

(: هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی7جدول شماره )  

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

9 
ارائه خدمات بهداشتي و 

 درماني به نیازمندان

 تامین خدمات ویژه درماني گسترش سطح خدمات بیمه خدمات بیمه درماني  پایه و تکمیلي

بر اقدامات پیشگیرانه و توسعه خدمات بهداشتي و توجه و تمرکز 
گسترش سیستم ارجاع پزشك خانواده و استقرار نظامات نظارتي 

 جامع و فراگیر

 تامین نیازهای بهداشتي مددجویان

 )ژنتیك( افراد نیازمند شناسيهای آزمایش ژنکمك به تامین هزینه

 خمیني )ره(های کمیته امداد امام کمك به بیمارستان

 
(: هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی7جدول شماره )  

 

 عنوان دستگاه اجرایی: جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

 عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف 

 ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زائران 9
درمان اضطراری در مکه ارائه خدمات توانبخشي و 

 مکرمه و عتبات عالیات

 ارائه خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي به زائران

 ارائه خدمات ضروری به زائران

 ارائه خدمات توانبخشي به نیازمندان ارائه خدمات توانبخشي به نیازمندان 4
 ارائه خدمات توانبخشي فیزیکي به نیازمندان

 توانبخشي مکانیکي به نیازمندانارائه خدمات 

 
(: هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی7جدول شماره )  

 عنوان دستگاه اجرایی: سازمان بهزیستی کشور

 عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: سازمان بهزیستی کشور

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

 ارائه خدمات توانبخشي به نیازمندان 9

ای و توسعه خدمات فراموسسه. توسعه 9
 خدمات سیاری

 ارائه خدمات توانبخشي مبتني بر جامعه روستایي

 
 ارائه خدمات توانبخشي و درمان اختالالت دهاني بلع و تغذیه

سپاری خدمات قابل واگذاری در . برون4
 حوزه حمایتي و توانبخشي

 ارائه خدمات توانپزشکي به معلولین

ظرفیت جوامع محلي در . کمك به تقویت 3
 های داوطلبانهراستای فعالیت

 ارائه خدمات مددکاری به معلولین

 
 ارتقاء توانمندی معلولین و بیماران رواني مزمن

 
 ارتقاء و گسترش امور هنر درماني معلولین

 
 آموزان و دانشجویان معلول نیازمندپرداخت کمك هزینه به دانش

 
 معلولین ضایعه نخاعيتأمین حق پرستاری 
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 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

 
 تأمین وسایل بهداشتي معلولین

 
 تأمین وسایل توانبخشي معلوالن

 
 های مصنوعي به معلولین نیازمندتأمین وسایل کمکي و اندام

 
 تشخیص نوع و شدت معلولیت و سنجش سطح توانمندی افراد معلول

 
 سازی محیط زندگي و وسایل نقلیه معلولینمناسب

 
 کمك به ایاب و ذهاب معلولین

 
 کمك به توانبخشي و آموزش معلولین در مراکز غیر دولتي روزانه

  

 های تولیدی حمایتيکمك به کارگاه 

 

کمك به مراقبت، نگهداری و توانبخشي معلوالن، سالمندان و بیماران 
 رواني مزمن در خانواده

 

سالمندان، و بیماران رواني کمك به نگهداری و توانبخشي معلوالن ، 
 مزمن در مراکز غیر دولتي

 
 کمك به کودکان ناشنوا جهت کاشت حلزون

 
 کمك به  درمان معلولین

 
 های متابولیكکمك هزینه درمان و توانبخشي افراد مبتال به بیماری

 
 ارائه خدمات توانبخشي مبتني بر جامعه شهری

 
 ارائه خدمات الکترونیکي

 
 ارایه خدمات توانبخشي به سالمندان

 
 ارایه خدمات توانبخشي به بیماران رواني مزمن

 
 ارتقاء خدمات مالي خرد معلوالن

 
 ها و مراکز غیردولتي در ارایه خدمات توانبخشيکمك به سمن

 
 ایارائه خدمات توانبخشي حرفه

4 

 
 

ارائه خدمات درماني، بازتواني و کاهش 
 معتادانآسیب 

 حمایت از معتادان

 ارائه خدمات بازتواني معتادان

 ارائه خدمات درماني معتادان

 نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر

 

 
ها، راهبردها و اقدامات اجرایی( هدف7جدول شماره )  

 عنوان دستگاه اجرایی: بنیاد شهید و امور ایثارگران

زیرمجموعه:  بنیاد شهید و امور ایثارگرانعنوان دستگاه اجرایی   

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

 ارتقاء سطح سالمت و توانبخشي ایثارگران ارائه خدمات درماني و توانبخشي به ایثارگران 9

 ارائه خدمات ویژه درماني

 ارائه دارو و تجهیزات پزشکي به جانبازان

 پایش سالمت ایثارگران

 پرداخت هزینه تشکیل پرونده های کمیسیونهای پزشکي

 پرداخت هزینه های درمان جانبازان اعزامي به خارج از کشور
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 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی( هدف7جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایی: ستاد مبارزه با مواد مخدر

مخدرعنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه: ستاد مبارزه با مواد   

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

9 
 ارائه خدمات درماني، بازتواني و کاهش

 آسیب معتادان

افزایش کمي مراکز و ارتقاء کیفي شیوه های درمان و 
کاهش آسیب معتادان و توسعه حمایت های اجتماعي 

 از معتادان بهبودیافته و خانواده آنان

 معتادانارایه خدمات بازتواني به  راهبری و

 ارایه خدمات درماني به  معتادان راهبری و

 راهبری وارایه خدمات کاهش آسیب به  معتادان

کمك هزینه غذای معتادان مراکز نگهداری، درمان و 
 کاهش آسیب معتادان

 



 

 ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 7فرم شماره )
 797788بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: بنیاد شهید و امور ایثارگران

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه دستگاه اجرایی زیرمجموعه:عنوان 

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعالیت

 سنجه

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ایاعتبارات هزینه هدف کمی

عملکرد 

7937 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

پیش بینی 

7931 

بینی پیش 

 7931برنامه  
 7937عملکرد 7931برآورد

عملکرد 

ماهه شش

7931 

 پیش بینی

7931 
 7931برآورد

عملکرد 

7937 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

پیش بینی 

7931 

برآورد 

7931 

9162662666 
 درماني خدمات ارایه برنامه

 ایثارگران به وتوانبخشي
 9 6.8 6.1 6.2 9،966،666 9946336 306913 301686 9،296،666 9،296،666    نفر

ایثارگران سالمت پایش 9162662663  9 6.1 6.2 6.3 946،666 949436 06043 24399 906،666 906،666 904666 904666 904666 نفر 

9162662662 
 تشکیل هزینه پرداخت

پزشکي کمیسیونهای  
 6 6.2 6.3 6.3 34،666 34186 90216 41689 81،666 81،666 81666 33066 81666 پرونده

9162662663 

 درمان های هزینه پرداخت
 از خارج به اعزامي جانبازان

 کشور

 9،101 9896.1 9126.6 368.3 33،666 32346 41906 93430 36 36 36 92 36 نفر

9162662660 

 پزشکي تجهیزات دارو، ارائه
 به درماني ویژه خدمات و

 جانبازان

 9 6.0 6.3 6.3 813،666 199866 233166 286234 9،296،666 9،296،666 9296666 830366 9243666 نفر



 

 بر حسب برنامه اجرایی و فعالیت ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد(های عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 7فرم شماره )

 787894بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: ستاد مبارزه با مواد مخدر

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه اجرایی زیرمجموعه: عنوان دستگاه
 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعالیت

 سنجه

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ای اعتبارات هزینه هدف کمی 

 عملکرد

7937 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

بینی پیش

7931 

پیش بینی 

 برنامه

 7931 

 برآورد

7931  

 عملکرد

7937 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

 پیش بینی

7931 

 برآورد

7931 

 عملکرد

7937 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

بینی پیش

7931 

  برآورد

7931 

9162663666 
 برنامه ارائه خدمات درماني، بازتواني و

 کاهش آسیب معتادان
    نفر

 

 093.289 041.311 811.916 9،626،916     

9162663663 

 
 3833/6 3113/6 2629/6 3191/6 423،666 424.366 901.129 902.392 246666 246666 246666 246666 246666 نفر راهبری وارایه خدمات بازتواني به معتادان

9162663662 

 
 راهبری وارایه خدمات درماني به  معتادان

 نفر
86666 86666 86666 86666 86666 903.311 906.433 448.146 414،666 6011/4 6641/4 8093/4 2/3 

9162663663 

 
راهبری وارایه خدمات کاهش آسیب به  

 معتادان

 نفر
86666 86666 86666 86666 86666 903.311 910.339 434.466 421،666 6011/4 4600/4 9343/3 99/3 

9162663660 

 
کمك هزینه غذای معتادان مراکز نگهداری، 

 درمان و کاهش آسیب معتادان

 نفر

46666 46666 46666 46666 46666 991.114 944.814 913.316 983.916 8880/3 9220/0 1183/8 9313/1 

  



 

ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 7فرم شماره )  

 797888 بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه  جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران عنوان دستگاه اجرایی اصلی:

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه زیرمجموعه:عنوان دستگاه اجرایی 
 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

برنامه 

 اجرایی/فعالیت

سنجه 

 عملکرد

 هزینه واحد)هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد

7937 

عملکرد 

شش ماهه 

7931 

بینی پیش

7931 

بینپیش

ی برنامه  

7931 

برآورد 

7931 

عملکرد

7937 

عملکرد 

شش ماهه 

7931 

پیش بینی 

7931 

پیش بینی 

برنامه  

7931 

برآورد 

7931 

عملکرد

7937 

عملکرد 

شش ماهه 

7931 

بینی پیش

7931 

بینی پیش

برنامه  

7931 

برآورد 

7931 

9162669666 

برنامه ارائه خدمات 
بهداشتي و درماني 

 زائرانبه 

 3.968 3.968 3.148 3.141 3.334 39،929 39،929 33،611 4،639 92،310 0610 0610 8246 344 2386 زایر

9162669669 

ارائه خدمات 
بهداشتي، درماني 
و توانبخشي به 

 زائران

 0.338 0.338 2.819 2.819 2.819 48،631 48،631 41،111 9،821 92،346 2296 2296 0681 318 4148 نفر

9162669664 
ارائه خدمات 

 ضروری به زائران
 9.83183 9.826 9.293 9.293 6.916 3،964 3،964 3،418 462 410 9080 9080 4339 922 9234 نفر

9162663666 

برنامه ارائه خدمات 
توانبخشي به 

 نیازمندان

 9،214،046 331،431 113،223 931232 933814 913313 21622 991863 نیازمند
9،326،10

1 

9،326،10
1 

0.031 1.312 1.336 1.880 1.18863 

9162663669 

ارائه خدمات 
توانبخشي فیزیکي 

 به نیازمندان

 342،336 19،020 921،092 20333 20403 31348 94168 36398 نفر
9،983،19

1 
331388 2.164 3.038 3.038 1.341 1.3413 

9162663664 

ارائه خدمات 
توانبخشي 
مکانیکي به 

 نیازمندان

 96.8932 96.893 8.398 8.398 1.433 9469311 333،428 9،928،416 483،099 023،841 999969 961061 938621 32330 81481 نفر

 
 

  



 

ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 7فرم شماره )  

773788بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: کمیته امداد امام خمینی )ره(  

اجرایی زیرمجموعه:کمیته امداد امام خمینی )ره(عنوان دستگاه  773788بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه   
«ارقام به میلیون ریال»  

 شماره

بندیطبقه  

 عنوان

برنامه 

 اجرایی/فعالیت

 سنجه

 عملکرد

ایاعتبارات هزینه هدف کمی   هزینه واحد )هزینه تمام شده( 

 عملکرد

 7937  

عملکرد 

ماهه شش

7931 

ی پیش بین

7931 

ی پیش بین

برنامه  

7931 

 برآورد

 7931  

 عملکرد

 7937  

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

یپیش بین  

7931 

 برآورد

 7931  

عملکرد 

7937 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

نی بیپیش

7931 

برآورد 

7931  

9162664666 

برنامه ارائه خدمات 
بهداشتي و درماني به 

مددجویان تحت 
 پوشش

      9661812 013326 9392808 9331666     

 
 دماتتامین خ

 ویژه درماني
 6.32 39. 39. 4. 106666 139466 206260 061613 4866666 3666666 3666666 9366666 3666666 نفر

 
تامین نیازهای 

 بهداشتي مددجویان
 9.24 9.04 9.41 9.93 366666 283666 903932 484014 336666 336666 366666 936666 436666 نفر

 

کمك به 
 هایبیمارستان

 کمیته امداد
 امام خمیني )ره( 

انبیمارست  9 9 9 9 9 998961 16666 18008 11666 998961 16666 18008 116666 

 

تامین کمك به 
های آزمایش هزینه

ژن شناسي )ژنتیك( 
 افراد نیازمند

     
 
 

4116 6 93366 93366     

 



 

ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 7ماره )فرم ش   

     797788بندی دستگاه اجرایی اصلی:                                              شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان بهزیستی کشور

ان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  سازمان بهزیستی کشورعنو       797788بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:                                    شماره طبقه 

 

 شماره طبقه بندی
عنوان برنامه 

 اجرایی/ فعالیت

سنجه 

 عملکرد

ایهزینه اعتبارات هدف کمی  هزینه واحد)هزینه تمام شده( 

 برآورد

7931 

 نیپیش بی

7931 

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

 نیبی پیش

 7931  

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

برآورد 

7931 

 یپیش بین

7931 

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

 برآورد

7931 

9162663666 
برنامه ارایه 

خدمات توانبخشي 
 به نیازمندان

 3.4461122 3.2328823 2.4343019 2.1281161 99،940،190 96،932،311 3،998،189 1،413،831 4،932،638 4،932،638 9،463،014 4،963،103 نیازمند

 

ارتقا و گسترش 
ورزش درماني 

 معلولین
        

46666 
    

 

آموزش و 
بازآموزی ارائه 
دهندگان و 

مددجویان خدمت 
بهزیستي و 
 توانبخشي

        
36666 

    

9162663664 
راهبری و نظارت 

 امور توانبخشي
 999،163 6 6 6 6 6 6 6 مورد

    

 

راهبری و نظارت 
بر مناسب سازی 
اماکن دولتي و 

 غیز دولتي

        
98،023 

    

9162663663 
ارائه خدمات 

توانبخشي مبتني 
 بر جامعه روستایي

 9.42111 9.9319238 6.2391388 9.902 142،666 384،666 461،366 333،236 366،666 366،666 283،666 286،666 نفر

9162663660 

ارائه خدمات 
توانبخشي و 

درمان اختالالت  
 دهاني بلع و تغذیه

 DIV/6! 2.6319910 6.3288160# 6.3946223 39،912 41،966 6 93،133 30،839 30،839 6 3،266 نفر

9162663661 
ارائه خدمات 
توانپزشکي به 

 معلولین

 1.6260184 0.1944148 1.898043 8.2331321 923،313 933،866 04،321 81،213 90،964 90،964 8،666 93،333 نفر



 

 شماره طبقه بندی
عنوان برنامه 

 اجرایی/ فعالیت

سنجه 

 عملکرد

ایهزینه اعتبارات هدف کمی  هزینه واحد)هزینه تمام شده( 

 برآورد

7931 

 نیپیش بی

7931 

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

 نیبی پیش

 7931  

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

برآورد 

7931 

 یپیش بین

7931 

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

 برآورد

7931 

9162663668 
ارائه خدمات 
مددکاری به 

 معلولین

 9.6062313 9.2644299 6.831119 6.1814231 333،333 341،866 431،183 332،038 333،380 333،380 483،380 434،168 نفر

9162663661 
ارتقاء توانمندی 

معلولین و بیماران 
 رواني مزمن

 43.88614 93.280833 1.0164608 42.923493 933،913 940،966 32،066 20،338 3،443 3،443 3،318 3،663 نفر

9162663696 
ارتقاء و گسترش 
امور هنر درماني 

 معلولین

 4.1341814 991.89960 963.31003 4.3011893 923،313 933،866 31،134 39،936 34،884 34،884 338 232 نفر

9162663694 

پرداخت کمك 
هزینه به دانش 
آموزان و دانش 
جویان معلول 

 نیازمند

 4.0123109 9.8088930 6.248011 4.2136902 942،111 990،266 46،666 18،146 20،033 20،033 20،033 24،436 نفر

9162663693 
تأمین حق 

پرستاری معلولین 
 نخاعيضایعه 

 36.333181 91.809031 93.091321 48.362380 166،666 021،166 361،811 291،333 44،866 44،866 44،060 49،693 نفر

9162663692 
تأمین وسایل 

 بهداشتي معلولین
 94.193243 0.2422323 8.8402160 94.628341 448،138 493،266 13،643 929،338 91،194 91،194 8،366 44،666 نفر

9162663693 
تأمین وسایل 
توانبخشي 

 معلوالن

 1.1213311 2.3418480 8.3489192 1.4416134 314،666 333،366 419،280 232،244 13،111 13،111 33،666 963،666 نفر

9162663690 

تأمین وسایل 
های کمکي و اندام

مصنوعي به 
 معلولین نیازمند

 94.111383 96.803133 8.1213 94.943 933،119 923،366 32،118 926،923 94،666 94،666 2،666 94،166 نفر

9162663691 

تشخیص نوع و 
شدت معلولیت و 
سنجش سطح 
توانمندی افراد 

 معلول

 6.3811489 6.3910140 6.4329001 6.30313 42،666 990،266 48،966 969،826 346،666 346،666 946،666 398،330 نفر

9162663649 

مناسب سازی 
زندگي و  محیط

وسایل نقلیه 
 معلولین

 46.428813 94.011333 49.243 98.881212 366،666 338،166 948،336 916،903 91،666 91،666 0،666 93،666 نفر



 

 شماره طبقه بندی
عنوان برنامه 

 اجرایی/ فعالیت

سنجه 

 عملکرد

ایهزینه اعتبارات هدف کمی  هزینه واحد)هزینه تمام شده( 

 برآورد

7931 

 نیپیش بی

7931 

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

 نیبی پیش

 7931  

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

برآورد 

7931 

 یپیش بین

7931 

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

 برآورد

7931 

9162663643 
کمك به ایاب و 

 ذهاب معلولین
 9.2231214 9.8683643 9.8818040 9.3280801 992،311 960،166 43،366 00،306 11،992 11،992 94،324 30،868 نفر

9162663640 

کمك به 
توانبخشي و 

آموزش معلولین 
در مراکز غیر 
 دولتي روزانه

 02.11119 92.919230 32.681330 06.221413 4،943،626 4،683،366 9،910،681 9،332،923 32،366 32،366 32،366 968،430 نفر

9162663648 
کمك به  

های کارگاه
 تولیدی حمایتي

 6.126114 3.9326964 0.9031303 6.0194408 406،666 482،441 931،233 968،623 299،913 299،913 44،481 32،213 نفر

9162663641 

کمك به مراقبت، 
نگهداری و 
توانبخشي 

معلوالن، سالمندان 
و بیماران رواني 
 مزمن در خانواده

 91.426934 91.18333 93.90032 90.684169 116،666 863،966 211،391 304،643 36،606 36،606 39،062 39،062 نفر

9162663636 

کمك به نگهداری 
و توانبخشي 
معلوالن ، 

سالمندان، و 
بیماران رواني 
مزمن در مراکز 

 غیر دولتي

 89.011038 34.111124 23.298481 10.912610 3،933،138 3،661،666 9،149،398 4،933،293 31،203 31،203 31،023 26،842 نفر

9162663639 
کمك به کودکان 

ناشنوا جهت 
 کاشت حلزون

 38.113 23.888431 91 30.313 966،666 14،136 91،666 88،164 4،666 4،666 9،666 9،133 نفر

9162663634 
کمك به  درمان 

 معلولین
 3.19813 6.6111619 9.3 3.333 992،311 960،166 36،666 23،390 46،666 46،666 46،666 306،666 نفر

9162663633 

کمك هزینه 
درمان و 

توانبخشي افراد 
مبتال به 

های بیماری
 متابولیك

 1.3493863 1.8314188 3.3181331 8.0130344 36،666 91،266 94،666 91،814 4،439 4،439 4،439 4،412 نفر



 

 شماره طبقه بندی
عنوان برنامه 

 اجرایی/ فعالیت

سنجه 

 عملکرد

ایهزینه اعتبارات هدف کمی  هزینه واحد)هزینه تمام شده( 

 برآورد

7931 

 نیپیش بی

7931 

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

 نیبی پیش

 7931  

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

برآورد 

7931 

 یپیش بین

7931 

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

 برآورد

7931 

9162663632 
ارائه خدمات 

توانبخشي مبتني 
 بر جامعه شهری

 9.3333333 3.2100001 946،666 84،236 46،666 6 93،666 93،666 93،666 6 نفر
 

3.8144001 

9162663633 
ارائه خدمات 
 الکترونیکي

 3 3 96 سامانه
 

3،113 41،913 38،866 23،666 1106 
 

311.3 8398.2 

9162663630 
ارایه خدمات 
توانبخشي به 

 سالمندان

 6.2 99.02 94،218 99،026 266 6 9،666 9،666 9،666 6 نفر
 

94.218 

9162663631 

ارایه خدمات 
توانبخشي به 
بیماران رواني 

 مزمن

 6.3 41.90 33،666 41،906 366 6 9،666 9،666 9،666 6 نفر
 

41.993 

9162663638 
ارتقاء خدمات مالي 

 خرد معلوالن
 2.83 46،666 1،166 6 6 4،666 4،666 6 6 نفر

  
3.911 

9162663631 

کمك به سمن ها 
و مراکز غیر دولتي 

ارایه خدمات در 
 توانبخشي

 28.3 3،318 2،836 3،821 6 966 966 6 6 مرکز
  

33.18 

9162663666 

برنامه ارائه خدمات 
درمان، بازتواني و 

کاهش آسیب 
 معتادان

 معتاددرمان
 شده

389،111 410،018 066،314 066،314 16،134 11،393 468،336 388،464 
   

6.2634149 

9162663669 
ارائه خدمات 

 بازتواني معتادان
 9.9943962 6.3268262 6.886460 9.6310341 943،189 11،666 26،393 28،999 13،284 13،284 20،641 88،130 نفر

9162663664 
ارائه خدمات 
 درماني معتادان

 6.9128660 6.6803423 6.9210934 6.9891449 991،243 14،936 31،366 24،029 361،613 361،613 436،023 214،849 نفر

9162663661 
نگهداری، درمان و 

کاهش آسیب 
 معتادان متجاهر

 436 9929.9103 46،110 91،266 9،366 6 91 91 0 6 نفر
 

9443.4129 

9162663696 

پرداخت 
های درمان هزینه

معتادان به مواد 
 مخدر و روانگردان

 6 6 6 6 6 نفر
 

6 940،666 
    

  



 

 
سازمان بهزیستی کشورعنوان دستگاه اجرایی اصلی:        797788بندی دستگاه اجرایی اصلی:                                              شماره طبقه 

بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:                               شماره طبقه  اجرای قانون حمایت از معلولین -عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  سازمان بهزیستی کشور  

«ارقام به میلیون ریال»  

 عنوان برنامه اجرایی/ فعالیت شماره طبقه بندی
سنجه 

 عملکرد

ایهزینه اعتبارات هدف کمی  هزینه واحد)هزینه تمام شده( 

 برآورد

7931 

 نیبیپیش

7931 

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

 نیبیپیش

 7931  

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 
7931برآورد   

 نیبیپیش

7931 

عملکرد 

ماهه  شش

7931 

 عملکرد

7937 

 برآورد

7931 

 23 6 6 6 3،166،666 6 6 6 6 6 6 993343 نفر توانبخشي به نیازمندان برنامه ارایه خدمات 9162663666

 08 6 6 6 866،666 6 6 6 6 6 6 43666 نفر پرستاری معلولین ضایعه نخاعي تأمین حق 9162663693

9162663640 
توانبخشي و آموزش معلولین در  کمك به

 مراکز غیردولتي روزانه
 32 6 6 6 866،666 6 6 6 6 6 6 26266 نفر

9162663622 
مراقبت، نگهداری و توانبخشي  کمك به

 معلوالن و بیماران رواني مزمن در خانواده
 90 6 6 6 866،666 6 6 6 6 6 6 94666 نفر

9162663623 
مراقبت، نگهداری و توانبخشي  کمك به

معلوالن و بیماران رواني مزمن در مراکز 
 غیردولتي

 90 6 6 6 9،366،666 6 6 6 6 6 6 26943 نفر

9162699666 
خدمات توانبخشي جسمي و رواني  پوشش

 معلوالن
 33 6 6 6 9،666،666 6 6 6 6 6 6 36666 نفر

9162699669 
های خدمات توانبخشي هزینه پرداخت

 جسمي )حسي ـ حرکتي( و ذهني معلوالن
 33 6 6 6 166،666 6 6 6 6 6 6 46666 نفر
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 7- مقدمه 

ها متعهد هستند با بهترین شکل ممکن آن رفاه هر جامعه، بیانگر توجه به جایگاه انساني افراد و همبستگي اجتماعي درآن جامعه است و دولت

سازی به ای، حمایتي وتوانمندهای بیمهریزی، هماهنگي و نظارت در حوزهبرنامهرا تامین کنند. راهبری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي از طریق 

 باشد.منظور تحقق عدالت اجتماعي با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری، رویکرد حوزه رفاه اجتماعي کشور مي

 شود:های زیر ميیي است که موجب دستیابي به شاخصهاها و برنامههای قلمرو رفاه و تأمین اجتماعي عمدتاً اتخاذ استراتژیمحور فعالیت

 تحقق عدالت اجتماعي 

 تأمین امنیت اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و فرهنگي 

    تأمین و تضمین سطح مناسب معاش برای خانوارها 

 نوع از طریق  نفس افراد و خانوارها در جامعه و در نهایت ایجاد تفاهم، همبستگي اجتماعي و کمك به همتقویت آرامش و عزت

 های اجتماعي.ای، حمایت و مساعدتکارگیری ابزارهای بیمهبه

ترین پیش نیازهای توسعه پایدار در جوامع مختلف است و بدین جهت همواره سرلوحة کار مندی و ارتقاء رفاه اجتماعي یکي از اساسيبهره

ای برخوردار از رفاه و انداز بیست ساله توسعه، جامعه ایراني جامعهدر سند چشمگیران قرار دارد. در قانون اساسي و همچنین ریزان و تصمیمبرنامه

ترین وظایف حوزه رفاه اجتماعي بر اساس قوانین های برابر به دور از تبعیض در نظر گرفته شده است. مهمامنیت غذایي، تأمین اجتماعي، فرصت

ای و سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت، کفایت نظام، بسط پوشش بیمهزمینهجاری کشور خصوصاً نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي، 

 اجتماعي است.ای و حمایتي در نظام جامع رفاه و تامینهای اجرایي بیمهحمایتي کشور و ایجاد هماهنگي در برنامه

 22ه عدالت اجتماعي و در راستای اجرای اصل های رفاهي و توسعقانون اساسي، درخصوص ایجاد انسجام سیاست 12و  12در اجرای اصول 

ریزی درجهت تخصیص قانون اساسي، تمرکز در ساختار مدیریت خدمات اجتماعي، ایجاد هماهنگي و تعادل در ارائه خدمات اجتماعي و رفاهي، برنامه

رساني و رسیدگي به طبقات محروم جامعه، ت خدمتهای راهبردی دولت و اولویعنوان سیاستای و حمایتي کشور به های بیمهبهینه منابع در حوزه

ای و حمایتي و تنظیم روابط کار و صیانت های بیمهعنوان یك وزارتخانه تأثیرگذار در زمینه ساماندهي فعالیتوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را به

های راهبردی و اجرایي خود را مدون نموده و با جدیت پیگیری ها و برنامهها موظف کرده است تا سیاستاز نیروی کار و تشکیل و توسعه تعاوني

پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه پایه درماني، تاسیس اورژانس اجتماعي، افزایش مستمری مددجویان توان به تحتها ميکند. از جمله این برنامه

های فاقد درماني، برقراری بیمه تأمین اجتماعي و درمان برای گروههای حمایتي،  اجرایي شدن طرح بیمه تمامي افراد فاقد پوشش بیمه سازمان

سرپرست،  کارفرما همچون رانندگان، باربران، خادمین مساجد و کارگران ساختماني، ارایه خدمات اجتماعي به زنان و دختران خودسرپرست و بي

آسیب و خشونت علیه آنان، خانه سالمت دختران و مراکز بازپروری زنان منظور جلوگیری از اسکان و حمایت موقت و ساماندهي زنان فاقد سرپناه به

ها و روستا مهدهای کشور به ویژه در مناطق محروم و حاشیه ای زنان باردار نیازمند، طرح گسترش مهدکودكدیده اجتماعي، حمایت تغذیهآسیب

سرپرست در مراکز دولتي و غیردولتي، ایجاد روزی از کودکان بيشبانه ها، تأمین مراقبتای کودکان و خانوادهشهرها، ساماندهي خدمات مشاوره

شناس، مددکار اجتماعي و پرستار، طرح مند از نیروهای متخصص شامل روانپزشك، پزشك عمومي، روانهای اجتماعي بهرهمراکز مداخله در بحران

نظور کاهش طالق، ایجاد پوشش بیمه پایه خدمات درماني برای معلولین متوانمندسازی و ساماندهي کودکان خیاباني، طرح مداخله در خانوار به

های اجتماعي ناشي از اختالالت ژنتیك از طریق مراکز دولتي و خصوصي، آموزش گری ، آموزش پیشگیری از آسیبهای غربالکشور، اجرای برنامه

های اجتماعي معتادان و های کشور، درمان و کاهش آسیبدر تمام استانهای زندگي، آموزش پیش از ازدواج و ایجاد پایگاه سالمت اجتماعي مهارت

ای، رسیدگي به اختالفات کارگران و کارفرمایان، ایجاد و گسترش مراکز های فني و حرفهها، توسعه آموزشحمایت از تشکیل و توسعه تعاوني

ای، حمایتي و توانبخشي و های بیمهریزی و تداوم سیاستامهوقفه، برنهای بيخدمات اشتغال در کشور اشاره نمود که همگي مؤید تالش

 باشد. رساني شایسته به محرومان جامعه ميمنظور خدمتتوانمندسازی به
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های متولي امور بیمه باشد. دستگاههای اجتماعي، حمایتي و توانبخشي و حوزه امدادی مينظام تأمین اجتماعي مشتمل بر سه حوزه اصلي بیمه

صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان، ، عبارتند از: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي، سازمان تأمین اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوری در کشور

ها و های بیمه و بازنشستگي وابسته به وزارتخانهروستاییان و عشایر، سازمان بیمه سالمت ایران، سازمان تأمین اجتماعي نیروهای مسلح، صندوق

 های تابعه، صنعت نفت، مخابرات، شهرداری تهران، هواپیمایي و...(.های بیمه مرکزی ایران و شرکتها )از قبیل صندوقسازمان

ای است که حمایت و مراقبت های غیربیمهای منسجم و هدفمند از تدابیر، خدمات و فعالیتای )حمایتي و امدادی( شامل مجموعهامور غیربیمه

های الزم برای اداره زندگي شخصي، خانوادگي و اجتماعي خود هستند موضوع اصلي اقدامات دی که به دالیل مختلف فاقد توانایيها و افرااز خانواده

ای نظام تأمین اجتماعي عبارتند از: وزارت تعاون،کار و رفاه های متولي بخش غیربیمهترین سازماندهد. عمدهو عملیات اجرایي آن را تشکیل مي

ازمان بهزیستي کشور، کمیته امداد امام خمیني )ره(، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمي ایران، ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز اجتماعي، س

 ای عبارتند از:ترین خدمات غیربیمههای غیردولتي. عمدههای نیکوکاری و سازمانهای خیریه، انجمنخدمات حوزه علمیه قم،جمعیت

 سرپرست یا سرپرست درآمد، زنان بيهای فقیر و کمهای نیازمند و مستمند شامل خانوادهداره زندگي خانوادهکمك به تأمین معاش و ا

 خانوار از کارافتاده، و ...

 های شغلي به عنوان راهبرد اصلي کمك به اقشار نیازمند تأمین زمینه و فرصت 

 کمك به تأمین امکانات آموزشي و تحصیلي نیازمندان 

 های بهداشتي و درماني خانوارهای نیازمندهزینه کمك به تأمین 

 ) تأمین خدمات حمایت، مراقبت و توانبخشي معلوالن )ذهني، جسمي و رواني 

 دیدگان حوادث طبیعيامداد و حمایت از آسیب 

 هاهای اجتماعي و معلولیتپیشگیری از بروز آسیب 

 ،های زندگي سالم، روان درماني، درمان اجتماع محور آموزش مهارت در اولویت قرار دادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کاردرماني

 های علميریزیها و برنامههای علمي و تجارب جهاني در اقدامگیری از سایر یافتهمعتادان و بهره

  تشویق و کمك به تاسیس و گسترش تعاوني ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم 

 رایط کارنظارت بر اجرای مقررات ناظر به ش 

 رسیدگي به حوادث ناشي از کار 

 ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی و مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور 

 رفع اختالفات کارفرمایان و کارگران 

ین های اجرایي زیر از محل اهای کاربردی است و اعتبارات ذی ربط دستگاهفصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعي شامل برنامه پژوهش

 شود:اعتبارات منظور شده در این برنامه تامین مي

 ستاد مبارزه با مواد مخدر 

 سازمان بهزیستي کشور 

 )کمیته امداد امام خمیني )ره 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
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 7 -وضعیت فصل در اسناد فرادستی 

 7-7- هاشرح وظایف و مأموریت 

 سازمان بهزیستی کشور  -الف 

شورای انقالب( به منظور حمایت از  12/3/2332سازمان بهزیستي کشور به استناد قانون تشکیل سازمان بهزیستي کشور )مصوب  -2

ي ای و اجتماعسرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارك امکانات و پیشگیری و درمان و توانبخشي حرفههای بيخانواده

سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشي معلول جسمي و رواني و تجدید تربیت منحرفین اجتماعي و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بي

 های مردمي تشکیل گردید.و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انساني خدمات بهزیستي و توانبخشي و تامین جلب مشارکت

های مالي به صورت نوبتي و ها عبارتند از: حمایت( حمایت12/8/12سرپرست )مصوب مین زنان و کودکان بيقانون تا 2به استناد ماده  -1

 سرپرستروزی کودکان و زنان سالمند بيهای فرهنگي، اجتماعي، نگهداری روزانه و شبانهمستمر، حمایت

آموزی مورد نیاز معلوالن با همکاری حمایتي، آموزشي و حرفهقانون جامع حمایت از معلولین، تامین خدمات توانبخشي ، 3به استناد ماده  -3

 های معلوالن و همکاری بخش غیردولتي و پرداخت یارانه به مراکز غیردولتيخانواده

 ستاد مبارزه با مواد مخدر -ب 

اد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا ( قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور پیشگیری از اعتی2/3/82)اصالحي  33به استناد ماده 

، های صنعتي غیردارویي از هر قبیل ، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده استروانگردان

موزش عمومي و تبلیغ علیه مواد مخدر یا های پیشگیری و آجمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایي و قضایي و برنامهستادی به ریاست رییس

 های صنعتي غیردارویي در این ستاد متمرکز خواهد بود.روانگردان

 های ستاد مبارزه با مواد مخدر به شرح زیر است:وظایف و ماموریت

 آنهاومقابله سازهایهاوپیشمرتبطباموادمخدروروانگردان غیرقانوني هاواقداماتفعالیت کلیه علیه فراگیروقاطع مبارزه زمینه کردن فراهم -

 مورد. دراین الزم وپیگیری کشورونظارت ورودی مرزهاومبادی کنترل وهمچنین باعرضه

 هاو انجاماز موادمخدرو روانگردان ناشي هایو آسیب باتهدیدات در مقابله وپیشگیرانه فرهنگي اتخاذراهکارهای برای بمناس ایجاد زمینه -

 نخصوص. درای الزم هایو پیگیری تنظار

ها، های حقوقي و اجتماعي پس ا زدرمان مبتالیان به موادمخدر و روانگردانفراهم نمودن زمینه برای اتخاذ تدابیرالزم جهت حمایت -

 های الزم دراین زمینه.خانواده آنان و نظارت وپیگیری

های مردم نهاد برای مبارزه، پیشگیری،کاهش ومشارکت جدی مردم و سازمانمندی ازحضور ایجاد زمینه مناسب درخصوص تقویت وبهره -

 های الزم.ها و انجام نظارت وپ یگیریدرمان معتادان به موادمخدر وروانگردان آسیب و

رخصوص ها دای و جهاني و تعامالت مرتبط باموادمخدر وروانگردانفراهم کردن زمینه مناسب برای تقویت وارتقای دیپلماسي منطقه -

 های الزم دراین مورد.تحقق اهداف از پیش تعیین شده ونظارت وپیگیری

های کلي تهیه و تدوین و ارائه موضوع درجهت تقویت و اصالح ساختار تخصصي مبارزه با موادمخدر وروانگردان به منظورتحقق سیاست -

 های مورد نیاز درامر مبارزه.نظام و توسعه مطالعات و پژوهش

 مینه الزم برای تقویت، توسعه واستفاده ازامکانات حقوقي و قضایي به منظور ارتقاء بخشي اجرای قوانین ومقررات.فراهم کردن ز -

های الزم  برای ایجاد مدیریت سامانه ملي اطالعات مبارزه با موادمخدر، تهیه وتنظیم برنامه و بودجه ستاد و ارزیابي فراهم کردن زمینه -

 های الزم دراین خصوص.ربط و پیگیرییهای اجرایي ذعملکرد دستگاه

سازها و ضربه زدن به های منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر،روانگردان وپیشفراهم کردن زمینه الزم برای شناسایي دارایي -

 های اقتصادی آنان.بنیان
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 بنیاد شهید و امور ایثارگران  -ج 

از ادغام و  2383و مصوبه شورای عالي اداری کشور در سال  2382العالي( در سال عظم رهبری )مدظهبنیاد شهید و امور ایثارگران براساس فرمان مقام م

ارگران بودند با تجمیع بنیاد شهید انقالب اسالمي، سازمان امور جانبازان و ستاد رسیدگي به امور آزادگان که هرکدام متولي رسیدگي به بخشي از امور ایث

استفاده از ظرفیت ها و امکانات نهادهای ایثارگری در جهت رسیدگي به امور خانواده معظم شهداء و ایثارگران انقالب اسالمي هدف هماهنگي و هم افزایي و 

 در قالب ساختاری یکپارچه در بدنه دولت با حفظ هویت و ماهیت نهادی آن تشکیل گردید. وظایف بنیاد به شرح زیر است:

 دت در جامعهاحیاء و حفظ ترویج فرهنگ ایثار و شها 

 زنده نگهداشتن یاد و نام شهیدان و ایثارگران و حفظ آثار آنان 

  ،اعتالی معرفت و تعهد جامعه در قبال ارزش های فرهنگ ایثار و شهادت و باال بردن تعهد آنان نسبت به رعایت شأن، حق، حرمت

 منزلت جامعه هدف و خانواده آنان

 و نظام و همچنین بهره گیری از سرمایه و دارائي های بنیاد برای رشد و اعتالی مادی  تالش برای استفاده از امکانات عمومي جامعه

 و معنوی جامعه هدف

 کمیته امداد امام خمینی )ره( -د 

حاضر به های آن در حالبا حکم امام خمیني )ره( شروع به فعالیت نمود که وظایف و مأموریت 2331اسفند ماه  22کمیته امداد امام در تاریخ 

 باشد.شرح زیر مي

 هاهای مادی و معنوی نیازمندان و ارائه پیشنهادات برای رفع محرومیتبررسي و شناخت محرومیت 

 های تحت پوشش )اشتغال، وام و آموزش(فراهم آوردن امکانات الزم به منظور خوداتکایي خانواده 

 اجتماعيهای ایجاد تسهیالت الزم برای ارائه خدمات بهداشتي و درماني و بیمه 

 الحسنه، کمك به تعمیر مسکن، ازدواج و جهیزیه(پرداخت مستمری )اعطای وام قرض 

 های موردی از افراد و خانواده نیازمندحمایت 

 ارائه خدمات مشاوره و مددکاری 

 حمایت از نیازمندان خارج از کشور 

 ارتباط با موسسات خیریه 

 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی -هـ 

مجلس شورای اسالمي از ادغام  8/2/2321ون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب به استناد قان

اراتي که طبق سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعي و رفاه و تامین  اجتماعي، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي تشکیل و کلیه وظایف و اختی

 ها و وزیران یاد شده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل گردید.ر عهده وزارتخانهقوانین ب

ریزی، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانوني، تنظیم روابط کار، حل و فصل تحقق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعي ، سیاستگذاری و برنامه

نیروی کار، توسعه بخش تعاوني در اقتصاد کشور و حمایت از اشتغال و کارآفریني از جمله  مسائل و مشکالت جامعه کارگری، حفظ و صیانت از

 باشد.وظایف اصلي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي
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 9- ها، راهبردها و اقدامات اجراییهدف 

 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف7جدول شماره )

 شهید و امور ایثارگرانعنوان دستگاه اجرایي اصلي: بنیاد 

 عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

7 7 9 7 

 ارتقای خدمات فرهنگي و اجتماعي ارائه شده به ایثارگران 2
متناسب سازی خدمات فرهنگي و اجتماعي متناسب 

 با جامعه هدف حسب مورد

 های کاربردیپژوهشانجام 
 ارتقای خدمات درماني ارائه شده به ایثارگران  1

تنظیم و اجرای تعهدات درماني  مورد نیاز جامعه هدف 
 با لحاظ شرایط اجتماعي و مقتضیات جمعیتي آنها

 های اثربخشي ارائه خدمات ماليتدوین روش ارتقای خدمات مالي ارائه شده به ایثارگران 3

 

 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف7)جدول شماره 

 عنوان دستگاه اجرایي اصلي: ستاد مبارزه با مواد مخدر

 عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه: ستاد مبارزه با مواد مخدر

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

7 7 9 7 

2 
 بررسي روشهای کاهش سوء مصرف

 مواد مخدر و روانگردان

های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان شیوهتدوین 
 در محیط های چهارگانه )خانواده، مدرسه، محله و محیط کار(

 های کاربردیانجام پژوهش
1 

 درمان و بازتواني معتادان به مواد مخدر
 و روانگردان

 های نوین درمان و بازتواني اعتیادبه کارگیری روش

 توسعه برنامه های اطالعاتي و عملیاتي مقابله با عرضه مواد مخدر مخدر و روانگردانکاهش دسترسي به مواد  3

 
 (: هدف ها، راهبردها و اقدامات اجرایی7جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایي اصلي: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

7 7 9 7 

2 
های بهبود روابط سه جانبه بررسي روش

 کارفرما، کارگروه دولت
 تنظیم روابط کار و اجرای صحیح قانون کار

 های کاربردیانجام پژوهش

 ای و حمایتيهای بیمهتدوین و ارتقای برنامه ارزیابي خدمات رفاه اجتماعي 1

 های اشتغال کاربرتوسعه و امکان سنجي طرح خدمات فرهنگي، اجتماعي کارگرانارزیابي  3

  افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي  2
ها در های تدوین شده برای افزایش اثربخشي تعاونياجرای برنامه

 ، توسعه تعاونیهای فراگیر مليایجاد اشتغال و پیشگیری از فقر

  های اشتغال زاتوسعه طرح 3
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 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف7جدول شماره )
  عنوان دستگاه اجرایي اصلي: کمیته امداد امام خمیني )ره(

  عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه: کمیته امداد امام خمیني )ره(

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

7 7 9 7 

2 
 های نوین خدمات حمایتي بهبررسي شیوه

 های کم درآمدگروه
 تدوین برنامه ارزیابي و پایش خدمات حمایتي در راستای کاهش فقر

 1 های کاربردیانجام پژوهش
زایي از طریق های اشتغالبررسي روش

 های زود بازدهطرح
 های اشتغال و خودکفایيهای اجرای طرحتدوین شیوه

3 

 

 های بیمه اجتماعيبررسي و ارزیابي طرح
 و درماني

 های بیمه اجتماعيتدوین برنامه نظارت و ارزیابي طرح

 های بیمه درمانتدوین برنامه نظارت و ارزیابي طرح

 
 ها، راهبردها و اقدامات اجرایی(: هدف7جدول شماره )

 عنوان دستگاه اجرایي اصلي: سازمان بهزیستي کشور

 عنوان دستگاه اجرایي زیرمجموعه: سازمان بهزیستي کشور

 اقدامات اجرایی راهبردها هاهدف ردیف

7 7 9 7 

 های کاهش معلولیتبررسي روش 2
های کم های حمایتي معلولین و گروههای طرحتدوین پروتکل

 هاهای پیشگیرانه از معلولیتتدوین برنامه درآمد

 های اجتماعيهای پیشگیری از آسیببررسي روش 1 های کاربردیانجام پروژهش
های اجتماعي متناسب با های پیشگیری از آسیببرنامهتدوین 

 های سني و جنسي مختلفگروه

 های نوین خدمات توانبخشي و حمایتيبررسي شیوه 3
تدوین نظام نامه خدمات توانبخشي در سطوح مختلف و 
 متناسب با مناطق مختلف جغرافیایي، روستایي و شهری



 

 ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد( بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 7فرم شماره )

 797611بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه شهید و امور ایثارگرانعنوان دستگاه اجرایی اصلی: بنیاد 

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعالیت

 سنجه

 عملکرد

 )هزینه تمام شده(هزینه واحد  ایاعتبارات هزینه هدف کمی 

عملکرد 

7936 

عملکرد 

ماهه شش 

7931 

بینی  پیش

7931 

پیش بینی 

برنامه  

7931 

 برآورد

7931 

 عملکرد

7936 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

بینی پیش

7931 

برآورد 

7931 

عملکرد 

7936 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

بینی  پیش

7931 

برآورد 

7931 

2213112111 
 هایپژوهش برنامه

 کاربردی
 311 31252 63153 33658 13،111 13111 21621 21838 31 31 31 11 31 پروژه

 311 31252 63153 33658 13،111 13111 21621 21838 31 31 31 11 31 پروژه کاربردی هایپژوهش انجام 2213112112

 

 ای قیمت تمام شده )یا هزینه واحد(بر حسب برنامه اجرایی و فعالیتهای عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 7شماره )فرم 

 717197بندی دستگاه اجرایی اصلی: شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: ستاد مبارزه با مواد مخدر

 دستگاه اجرایی زیرمجموعه:بندی شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

 برنامه اجرایی/فعالیت

 سنجه

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ای اعتبارات هزینه هدف کمی 

 عملکرد

7936 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

پیش 

بینی 

7931 

پیش 

بینی 

برنامه  

7931 

 برآورد

7931  

 عملکرد

7936 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

 بینیپیش

7931 

 برآورد

7931 

 عملکرد

7936 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

پیش 

بینی 

7931 

 برآورد

 7931 

 های کاربردیبرنامه پژوهش 2213112111

پروژه 
عملیاتي 

 شده

   

 

 265111 225112 265118 115112     

 3 3 3 پروژه انجام پژوهش های کاربردی 2213112112
3 

3 265111 225112 265118 115112 2/3133 8/1322 6/3323 8/2122 

 



 

و فعالیت اجرایی بر حسب برنامه)یا هزینه واحد( تمام شده  قیمتای های عملکرد، اعتبارات هزینهسنجهبرآورد  -( 7فرم شماره )  

 797111دستگاه اجرایی اصلی: بندی شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:

 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره
 بندیطبقه

 عنوان
برنامه 

 اجرایی/فعالیت

سنجه 
 عملکرد

 هزینه واحد)هزینه تمام شده( اعتبارات هزینه ای هدف کمی

عملکرد
7936 

عملکرد 
ماهه  شش

7931 

پیش بینی 
7931 

پیش بینی 
برنامه  
7931 

برآورد 
7931 

عملکرد
7936 

عملکرد 
شش ماهه 

7931 

پیش بینی 
7931 

پیش بینی 
برنامه  
7931 

برآورد 
7931 

عملکرد
7936 

عملکرد 
ماهه شش

7931 

پیش بینی 
7931 

پیش بینی 
برنامه  
7931 

برآورد 
7931 

2213112111 
برنامه 

های پژوهش
 کاربردی

پروژه 
عملیاتي 

 شده
22 3 16 16 16 22،123 8،113 32،288 82،328 82،328 21825281 23115132 23115132 31325821 3132583 

2213112112 
انجام 

های پژوهش
 کاربردی

 3132583 31325821 23115132 23115132 21825281 82،328 82،328 32،288 8،113 22،123 16 16 16 3 22 پروژه

 

 و فعالیت اجرایی بر حسب برنامه)یا هزینه واحد( تمام شده  قیمتای های عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 7شماره )فرم 

 777111بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه زیرمجموعه:عنوان دستگاه اجرایی 

 «ارقام به میلیون ریال»

 هدف کمی ایات هزینهاعتبار هزینه واحد )هزینه تمام شده(

 عنوان برنامه و فعالیت سنجه عملکرد
شماره 

برآورد  بندیطبقه

7931 

پیش بینی 

7931 

عملکرد شش 

 7931ماهه 

 عملکرد

 7936 

برآورد 

7931 

 بینیپیش 

 7931 

عملکرد 

شش ماهه 

7931 

عملکرد 

7936 

برآورد 

7931 

پیش بینی 

برنامه 

7931 

پیش بینی 

7931 

عملکرد 

شش ماهه 

7931 

عملکرد 

7936 

2221511 2221511 222511 311511 2،221 2،221 222 311 2 2 2 2 2 
پروژه عملیاتي 

 شده
 22131311 برنامه پژوهش های کاربردی

 های کاربردیانجام پژوهش پروژه 2 211 2،221 2 2 311 222 2،221 2،221 311511 1522 2511 123536
 

  



 

 و فعالیت اجرایی بر حسب برنامه)یا هزینه واحد( تمام شده  قیمتای های عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 7فرم شماره )

 773611بندی دستگاه اجرایی اصلی:شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی: کمیته امداد امام خمینی )ره(

 773611بندی دستگاه اجرایی زیرمجموعه:شماره طبقه زیرمجموعه:کمیته امداد امام خمینی )ره(عنوان دستگاه اجرایی 
 «ارقام به میلیون ریال»

 شماره

 بندیطبقه

 عنوان

برنامه 

 اجرایی/فعالیت

 سنجه

 عملکرد

 هزینه واحد )هزینه تمام شده( ای اعتبارات هزینه هدف کمی 

عملکرد 

7936 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

پیش بینی 

7931 

پیش بینی 

برنامه  

7931 

برآورد 

7931 

 عملکرد

7936 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

پیش 

 7931بینی

برآورد 

7931 

 عملکرد

7936 

عملکرد 

ماهه شش

7931 

پیش بینی 

7931 

برآورد 

7931 

22132111 

انجام 
های پژوهش

 کاربردی
 3 3 3 3 3 2281 2281 2281 2311 2281 2281 2281 2311 

 

انجام 
های پژوهش

 کاربردی
 2311 2281 2281 2281 2311 2281 2281 2281 3 3 3 3 3 پروژه

 
 و فعالیت اجرایی بر حسب برنامه)یا هزینه واحد( تمام شده  قیمتای های عملکرد، اعتبارات هزینهبرآورد سنجه -( 7فرم شماره )

     797711بندی دستگاه اجرایی اصلی:                                              شماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی اصلی:  سازمان بهزیستی کشور

      797711تگاه اجرایی زیرمجموعه:                                    بندی دسشماره طبقه عنوان دستگاه اجرایی زیرمجموعه:  سازمان بهزیستی کشور

 

 شماره طبقه بندی
عنوان برنامه اجرایی/ 

 فعالیت
 سنجه عملکرد

 هزینه واحد)هزینه تمام شده( ایهزینه اعتبارات هدف کمی

 برآورد

7931 

 پیش بینی

7931 

 عملکرد شش

 7931ماهه 

 عملکرد

7936 

  بینی پیش

7931 

 عملکرد شش

 7931ماهه 

 عملکرد

7936 

برآورد 

7931 

 پیش بینی

7931 

 عملکرد شش

 7931ماهه 

 عملکرد

7936 

 برآورد

7931 

2213112111 
برنامه پژوهش های 

 کاربردی

پروژه عملیاتي 
 شده

21 1 21 21 213 1 2،221 1،132 
   

11352 

2213112112 
های انجام پژوهش
 کاربردی

 222 1،132 2،221 1 213 21 21 1 21 پروژه
 

2153 11352 
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