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ٚصاست ٔبِیٝ 
ؿٛسای ٓبِی 

التلبدی

۲۰۱۹ایزبد ثٛدرٝ ّٔی ٚاحذ اِی ػبَ :اِف

ٚصاست ٔبِیٝ 
ؿٛسای ٓبِی 

التلبدی

دِٚت چبسچٛة ٔبِی ٔیبٖ ٔذت سا ثب :  ة

چبسچٛة ػبدٜ ٔیبٖ ٔذت ٔلبسف تىٕیُ 

خٛاٞذ وشد وٝ ایٗ چبسچٛة ثٛدرٝ ٚ 

ٔلبسف ٞضیٙٝ ٞبی تخٕیٙی پبِیؼی دِٚت 

 ػبَ سا ٔـخق خٛاٞذ ػبخت؛ ۴ًی 

چبسچٛة ٔزوٛس ؿبُٔ ثٛدرٝ تٛؤْ ثب 

تخٕیٗ ٔلبسف ًی ػٝ ػبَ آیٙذٜ خٛاٞذ 

.ثٛد

ٚصاست ٔبِیٝ 
ؿٛسای ٓبِی 

التلبدی

دِٚت سٚ٘ذ ثٛدرٝ ػبال٘ٝ سا دس ٌٔبثمت : د

ثب اِٚٛیت ٞبی ّٔی ٔیبٖ ٔذت تزذیذ 

.خٛاٞذ ٕ٘ٛد

ٚصاست ٔبِیٝ 
ؿٛسای ٓبِی 

التلبدی

اكالحبت ثشای ثٟجٛد ّٕٓىشد ػشٔبیٝ : د

ٌزاسی دِٚت وٝ ٔٙزش ثٝ ٘تبیذ ثٟتش 

التلبدی ٔی ؿٛ٘ذ

اٞذاف التلبدی ٚ ٔبِی ٚ اكالح ثٛدرٝ . 1: 1

. 2020 فیلذ اِی ػبَ 5داؿتٗ سؿذ ػبال٘ٝ  : 1.1

 فیلذ 15-10افضایؾ دس ٔلبسف ثٛدرٝ ا٘ىـبفی  ػبال٘ٝ . 2: 2.1
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ٚصاست ٔبِیٝ 
ؿٛسای ٓبِی 

التلبدی

تٌجیك اكالحبت ثشای حلَٛ إًیٙبٖ اص : س

:ثٛدرٝ دلیك تش، ؿفبف ٚ ٓبسی اص فؼبد

ٚصاست ٔبِیٝ 
ؿٛسای ٓبِی 

التلبدی

ػشٔبیٝ ٌزاسی ثشای ثٟجٛد ُشفیت دِٚت : ص

:غشم ٔذیشیت اكالحبت
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ؿٛسای ٓبِی 

اكالحبت

اكالح خذٔبت ّٔىی ثب تلٛیت  •: اِف

لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات رذیذ ٚ ثبصٍ٘شی لٛا٘یٗ ٚ 

ٔمشسات ٔٛرٛدٜ ثٝ ؿَٕٛ  لبٖ٘ٛ خذٔبت 

.ّٔىی

ؿٛسای ٓبِی 

اكالحبت ایزبد، حفَ ٚ تمٛیٝ ٔؼّىی ػبصی:   ة

ؿٛسای ٓبِی 

التلبدی تٛػٔٝ ٔذیشیت ٔجتٙی ثش ارشاآت •: د

ؿٛسای ٓبِی 

التلبدی

ثٟجٛد ٔٛحشیت ٓشهٝ  خذٔبت ثٝ ٚػیّٝ  •: د

ٔیخبق ؿٟشٚ٘ذی

ؿٛسای ٓبِی 

التلبدی تمٛیت ؿفبفیت ٚ حؼبثذٞی •: ر

ؿٛسای ٓبِی 

اكالحبت تشتیت سٕٞٙٛدٞبی ٔىبفبت ٚ ٔزبصات •: س

اكالح ػىتٛس ٓبٔٝ : 2

ثٙبء ٟ٘بدٖ ؿیٜٛ خذٔبت ٓبٔٝ وٝ رٛاثٍٛ ٘یبصٔٙذی ٞبی ا٘ىـبفی ثبؿذ: 1.2
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 فیلذ تٕبْ 20ٔشٚس تذاسوبت ٓبٔٝ، وٝ  •: اِف

.ٔلبسف سا تـىیُ ٔیذٞذ

ایزبد ؿٛسای ٓبِی حبوٕیت لبٖ٘ٛ ٚ  •:  ة

.ٔجبسصٜ ثب فؼبد اداسی

تشتیت پالٖ ٞبی ٔجبسصٜ ثب فؼبد اداسی وٝ  •: د

آغبص آٟ٘ب اص ٚصاست ٔبِیٝ، ٔٔبدٖ ٚ پتشِٚیٓ، 

تزبست ٚ كٙبیْ، ٔخبثشات ٚ تىٙبِٛطی 

.ّٔٔٛٔبتی ٚ تشا٘ؼپٛست كٛست ٔیٍیشد

فشاٞٓ آٚسی حٕبیت خبف ثشای تفتیؾ ٚ  •:د

تٔمیت لوبیبی ثضسي فؼبد اص ًشیك ٔشوض 

.ٓذِی ٚ لوبئی ثشای ٔجبسصٜ ثب فؼبد اداسی

نهادینه منىدن رضورت سپری منىدن  • : ذ

امتحان برای قضات و څارنىاالن در زمان 

شمىلیت به وظیفه و تجدید معلىمات

. ٚالیت34تجذیُ ٕ٘ٛدٖ لوبت : س

ٌؼتشؽ اػتفبدٜ اص پشداخت ٞب ٚ  •: ص

(اِىتشٚ٘یىی)خشیذاسی ٞبی ثشلی

٘ـش لٛا٘یٗ وٝ فؼبد سا ٌٔبثك ثٝ وٙٛا٘ؼیٖٛ : ف

ٔجبسصٜ ثب فؼبد ُّٔ ٔتحذ رشْ ٔحؼٛة ٕ٘بیذ

ٌؼتشؽ ٘ـش داسائی ٞبی ٓبٔٝ غشم : م

تٌجیك لبٖ٘ٛ دس ثخـٟبی ٌٕشوبت ٚ ٔذیشیت 

رْٕ آٚسی ٓٛایذ

تمٛیت اداسٜ ٓبِی تفتیؾ: ى

تزذیذ دسرٝ ثٙذی ٔلبسف ٚ حؼبة دٞی : ٍ

ٔبِی ٓبٔٝ افغب٘ؼتبٖ وٝ ٓجبست اص یه ٚػیّٝ 

ٟٔٓ ثیٗ إِّّی اسصیبثی خٌش أب٘بت ٔیجبؿذ

سیـٝ وٗ ٕ٘ٛدٖ فؼبد : 3

تٌجیك پالٖ ُٕٓ سیبػت رٕٟٛسی  رٟت ٔجبسصٜ ثب فؼبد اداسی: 1.3
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حوٛس دایٕی حىٛٔت دس ٚالیبت ٚ ِٚؼٛاِی ٞب: 2.4

ثبال ثشدٖ ػٟٓ ٔلشف اص ًشیك حىٛٔتذاسی ٔحّی : 3.4

 2019اكالح پشٚػٝ ا٘تخبثبت، ٔب٘ٙذ ا٘تخبثبت ؿبسٚاَ ٞب تب ػبَ : 4.4
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تمٛیت استجبًبت دس ٕٞٝ ػٌٛح . 1: اِف

حىٛٔت اص ٔحالت اِی ٔشوض

ثٟجٛد حٕبیت، ٕٞبٍٞٙی ٚ استجبًبت دس . 2: ة

.سٚ٘ذ  ثٛدرٝ ػبصی، پالٍ٘زاسی ٚ تٌجیك آٖ

استمبی ُشفیت ؿبسٚاِی ٞب ثشای رْٕ . 3: د

.آٚسی ٓٛایذ ٚ ٓشهٝ  خذٔبت

.ثٟجٛد حوٛس حىٛٔت دس ِٚؼٛاِی ٞب. 4:د

استمبی ُشفیت ٚاِیبٖ ٚ ِٚؼٛاالٖ. 5: ر
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اسائٝ  ٔٔیـت ثذیُ ثشای دٞبلیٗ. 1: اِف

تٙفیز رذی لٛا٘یٗ ٔجبسصٜ ثب پَٛ ؿٛیی ٚ : ة

لبچبق ٔٛاد ٔخذس

تمٛیت حىٛٔتذاسی ٔحّی :  4

حىٛٔت ثبیذ دس تٕبْ ٚالیبت ٚ ِٚؼٛاِی ٞبی افغب٘ؼتبٖ حوٛس پیذا وشدٜ، أٙیت سا تإٔیٗ ٕ٘ٛدٜ ٚ اص ویفیت ؤٔٙیت اص ًشف حىٛٔت، ٔؼبیُ حمٛلی، ٚ خذٔبت ارتٕبٓی، ِ٘بست ثٝ ُٕٓ آٚسد: 1.4

ٔجبسصٜ ثب ٔٛاد ٔخذس . 5

تٌجیك پالٖ ُٕٓ ّٔی ٔٛاد ٔخذس: 1.5
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حلَٛ إًیٙبٖ اص دػتشػی ثٝ ٓذاِت  •: اِف

ثشای تٕبْ ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ افغبٖ؛

ایزبد ػیؼتٓ حمٛلی ؿفبف ٚ ثیٌشف  •: ة

رٟت تٌجیك لبٖ٘ٛ اػبػی ٚ ٔیخبق ٞبی ثیٗ 

إِّّی حمٛق ثـشی،

استمبی ُشفیت ٔؼّىی وبسٔٙذاٖ  •: د

حبوٕیت لبٖ٘ٛ دس تٕبْ ػٌٛح؛

افضایؾ تٔذاد وبسٔٙذاٖ صٖ دس ٟ٘بدٞبی  •. 4:د

ٓذِی ٚ لوبئی ٚ حبوٕیت لبٖ٘ٛ؛

ثٟجٛد ٕٞأٍٞٙی ٔیبٖ ٟ٘بدٞبی ٓذِی ٚ  •: ر

لوبئی ٚ حبوٕیت لبٖ٘ٛ؛

تفٛین كالحیت سػیذٌی ثٝ لوبیبی  •: س

صٔیٗ ثٝ اداسٜ ٔؼتمُ اساهی،

افضایؾ ٔؤحشیت ٚ  پبػخٍٛیی رسیٔۀ  •: ص

ثبصٍ٘شی ػبختبسی  ٟ٘بدٞبی لوبیی ٚ ارشایی 

ػیؼتٓ ٔذیشیت اِىتشٚ٘یىی لوبیب

اتخبر الذأبت رذی ثشای حٕبیت  •: ع

حمٛق ثـش ٚ ٔمبثّٝ ثب خـٛ٘ت ّٓیٝ ص٘بٖ

ایزبد ػیؼتٓ ٓذِی ٚ لوبئی ٚ حمٛلی ثی ًشف ٚ ٓبدال٘ٝ : 1.6

اكالح ػىتٛس ٓذِی: 6



تمٛیت ٞٛیت ّٔی افغب٘ؼتبٖ. 7
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 آٚسدٖ رٛأْ دٚسٞٓ سٚی تبسیخ ٔـتشن1.7
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تشغیت ٚ تـٛیك ٚاِیبٖ، ؿبسٚاالٖ ٚ دیٍش : اِف

سٞجشاٖ ثشای وخشت ٌشایی ٔشدْ تٛػي تمٛیت 

ٔٙبثْ  فشٍٞٙی ٚ تبسیخی ٚ  ٓٙٔٙبت ٔٛرٛد

حىٛٔت ٔشوضی ثب ربٔٔٝ ٔذ٘ی دس ساػتبی : ة

پالٖ ثشای ادغبْ فشًٞٙ ٔـتشوبً وبس ٔیىٙذ

٘لبة تّٔیٕی ٚ ثش٘بٔٝ تذسیغ ثٝ ّٕٔٔیٗ : د

غشم تـٛیك احؼبع ؿٟشٚ٘ذی دس رٛا٘بٖ 

تزذیذ خٛاٞذ ؿذ

ایزبد ؿغُ، افضایؾ حبكالت ٚ ثبص ٕ٘ٛدٖ ثبصاسٞب ثشای دٞبلیٗ 8
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افضایؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس ثخؾ :  اِف

 ثٙذ رٟت 1000ٔذیشیت آة ثب ثبصػبصی 

آثیبسی، ا٘ىـبف ؿجىٝ ٞبی رذیذ آثیبسی ٚ 

رخبیش وٛچه آة

تٌجیك ثش٘بٔٝ ّٔی ٌٙذْ رٟت اصدیبد : ة

 ٞضاس 110ٚ اصدیبد % 26ٔحلٛالت ٌٙذْ ثٝ 

ٞىتبس صٔیٗ ثیـتش ،وبٞؾ هبیٔبت ٔحلٛالت 

ٚ افضایؾ ثبصاس اػتٙذسد تخٓ ٞبی ثزسی

  ّٔیٖٛ ٞىتبس 2.7 ّٔیٖٛ ٞىتبس ثٝ 2.2  افضایؾ صٔیٗ ٞبی آثی اص 1.8

 ّٔیٖٛ ٔتشیه ت5.9ٗ  ّٔیٖٛ ٔتشیه تٗ ثٝ 4.5  افضایؾ تِٛیذات ٌٙذْ اص 2.8



ثٟجٛد ٔذیشیت دأذاسی، ثٝ وبس ٌیشی :  د

ٔٔیبسات ٚیظٜ دس ثشاثش ٌیبٞبی ٚاسداتی ٚ تٔشفٝ 

ٞبی ػبصٔبٖ تزبست رٟب٘ی،  رٟت تمٛیت 

لذست سلبثت تِٛیذ وٙٙذٌبٖ داخّی، 

رٌّٛیشی ٚاسدات أتٔٝ وٝ اص حٕبیت 

وـٛسٞبی كبدس وٙٙذٜ ثشخٛسداس ٔی ثبؿٙذ

افضایؾ كٙٔت  ثبغذاسی ثب اصدیبد ػبحبت  •: د

 ٞضاس ٞىتبس، حٕبیت اص 230 ٞضاس ثٝ 180اص 

ػشٔبیٍزاسیٟب دس ثخؾ اسصؽ افضٚدٜ،  پشٚػٝ 

ٞبی رٛاص كبدسات ٚ ٌؼتشؽ حٕبیت اص 

.تزبست صسآتی ص٘بٖ

ایزبد رخبیش ػتشاتیظیه ٌٙذْ ٚ ثٛسد  •: ر

رخبیش ٌٙذْ رٟت حٕبیت دٞبلیٗ

ٌؼتشؽ ٚ احیبی رٍٙالت صسآتی ثٝ  •: س

 ٞىتبس رٟت حفبُت ٔحیي 60000ثیؾ اص 

صیؼت ٚ ایزبد دسآٔذ ثشای دٞبلیٗ

تزذیذ ػبختبس ٚصاست صسآت آثیبسی ٚ  •: ص

ٔبِذاسی ٔٙحیج یه ٟ٘بد غیش ٔتٕشوض وٝ 

ٔؼئِٛیت ٚهْ لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات سا داؿتٝ ٚ 

ٔـٛق ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبی خلٛكی دس 

ػىتٛس صسآت ثبؿذ
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وٕه ٕ٘ٛدٖ ؿشوتٟبی افغب٘ی دس رٟت : اِف

دػتیبثی ثٝ ػتٙذسدٞبی ػبصٔبٖ رٟب٘ی ػتٙذسد 

(ISO)

 تشٚیذ  تـجخبت وٛچه ٚ ٔتٛػي ٔتٕشوض ثٝ كبدسات: 2.9

ایزبد اؿتغبَ رسیٔۀ ا٘ىـبف ػىتٛس خلٛكی : 9

 ایزبد ثبصاسٞبی ٔٛحش ٚ سلبثتی 1.9

 تـٛیك ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبی داخّی ٚ خبسری: 3.9



فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ خذٔبت حٕبیٛی ٔشتجي ٚ :  ة

لبثُ دػتشع ثشای تزبست

پیـجشد لشاسدادٞبی ٌٕشوبت ثب ٌٕشوبت : د

وـٛسٞبی ٕٞؼبیٝ

تمٛیت اتـٝ ٞبی تزبستی دس ػفبست ٞبی :  د

افغب٘ؼتبٖ

ٓمذ لشاسدادٞبی  دٚ رب٘جٝ ٚ چٙذ رب٘جٝ :  س

تزبستی

تمٛیت ػىتٛس تشا٘ؼپٛست ٚ ِٛطػتیه، :  ص

 TIR)ثـَٕٛ تٌجیك تٛافمٙبٔٝ ثیٗ إِّّی 

Convention))

ثٟجٛد تذاسوبت داخّی ٚ تٔٛین ٚاسدات:  ع

اػتفبدٜ اص ٚػبیُ ػیؼتٕبتیه ٓلشی :  ؽ

رٟت ػشٚی ثخؾ ػىتٛس خلٛكی،

تمٛیت ٚ ایزبد پبسن ٞبی كٙٔتی ٚ : ف

ٔٙبًك خبف التلبدی،

ثبصثیٙی ٔمشسات رٛاص ٘بٔٝ ٞب ٚ ِغٛ : م

ٔمشسات غیش هشٚسی

تٟیٝ ٔـٛق ٞبی ٔبِیبتی ٚ ٔلئٛ٘یت ٞبی : ى

حمٛلی ػشٔبیٝ ٌزاسیٟب ٚ داسائی ٞب ثشای 

ػشٔبیٝ ٌزاساٖ

ایزبد ٔشاوض آػبٖ خذٔت رٟت تؼٟیُ :  ٜ

سارؼتش ٕ٘ٛدٖ، )ٔذیشیت ٓشهٝ خذٔبت 

دس وبثُ   (رٛاص، تإدیٝ پشداخت ٞبی ٌٕشوی

.ٚ ٞفت ٘مٌٝ وّیذی



٘تبیذ ٔتٛلٔٝ
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ثٟجٛد چبسچٛة تِٙیٕی ٚ ِ٘بستی  رٟت :  اِف

ایزبد حجبت دس ػىتٛس ٔبِی،

تٟیٝ ػیؼتٓ لبثُ آتجبس ثشای ِ٘بست ثب٘ىی :   ة

غشم حلَٛ إًیٙبٖ ٔشدْ،

ایزبد یه ٚاحذ رذیذ رٟت ِ٘بست ثش : د

خٌشات ثب٘ىٟبی دِٚتی،

ثشسػی لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ِ٘بستی رٟت : د

اسصیبثی وبُٔ ٚ حزف ٔٛاسد تىشاسی،

ثشسػی وبُٔ توٕیٗ ٞبی د افغب٘ؼتبٖ ثب٘ه :  ر

،2017تب ػبَ 

اسائٝ ٔـٛق ٞبیی ثشای تـجخبت وٛچه ٚ :  س

ٔتٛػي ٚلشهٝ دٞی ثب٘ه ٞبی خلٛكی ثٝ 

ایٗ ثخؾ ٞب،

ایزبد یه ااػتشاتیظی ّٔی ثشای أٛس ٔبِی  :  ص

.2017تب پبیبٖ ػبَ 

٘تبیذ ٔتٛلٔٝ

اصدیبد اػتخشاد ٘فت ٚ ٌبص،   •: 3.11

.  رٌّٛیشی اص اػتخشاد غیش لب٘ٛ٘ی ٔٔبدٖ •: 4.11
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اكالح ٓمذ لشاسدادٞب ٚ ٔؼّىی ػبصی  •: اِف

حىٛٔتذاسی ٔحّی،

اكالح ػىتٛس ٔبِی : 10

تمٛیت ثیـتش حجبت ٔبِی رسیٔۀ سػیذٌی ثٝ خالٞبی ٔٛرٛدٜ ػىتٛس : 1.10

افضایؾ تذاْٚ ٚ پیـجیٙی ٓٛایذ ٔٔبدٖ،   •2.11

ثٝ حذ آِٓ سػب٘ذٖ ٓٛایذ اص ٔٙبثْ اػتخشاری : 1.11

احیبی آتٕبد ٔشدْ ثش ػیؼتٓ ثب٘ىی ٚ اسائٝ یه ػیؼتٓ ٔٔتجش ثشای ٔمشسات ثب٘ىی ٚ ِ٘بستی: 2.10

تمٛیت ػىتٛس كٙبیْ اػتخشاری ثشای التلبد ثٟتش: 11



تحت وٙتشَٚ دس آٚسدٖ تٕبْ ٔٔبدٖ  •:  ة

وـٛس،

تٔذیُ لبٖ٘ٛ ٔٔبدٖ رٟت ٚفك آٖ ثب  •: د

،AEITIٔٔیبسات 

رّت ؿشوبی ثیٗ إِّّی رٟت ا٘ىـبف  •: د

ٔٔبدٖ ثضسي،

ایزبد ؿجىٝ ٞبی رذیذ سیُ رٟت اتلبَ  •: ر

ثب خٌٛى حُٕ ٚ ٘مُ وـٛسٞبی  تشوٕٙؼتبٖ ٚ 

.ایشاٖ

٘تبیذ ٔتٛلٔٝ

. وؼت ٓٛایذ اص  ا٘تمبَ ا٘شطی ٔیبٖ آػیبی ٔیب٘ٝ ٚ آػیبی رٙٛثی :  3.12
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تـٛیك ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبی خلٛكی  :  اِف

.رٟت ا٘ىـبف ػىتٛس صیشثٙبءٞب

صٔیٗ ٞبی دِٚتی ثٝ ؿىُ اربسٜ ثشای :  ة

ٔتـجخیٗ ثشای تؼشیْ سٚ٘ذ ا٘ىـبف صیشثٙبء سا 

آٔبدٜ ٔیؼبصد،

ًشح ٞبی رذیذ رٟت ثٟتش ػبختٗ پشٚػٝ :  د

ٞبی داٚاًّجی سا اسائٝ ٔی ٕ٘بیذ،

وذسٞبی ا٘زیٙیشاٖ صیشثٙبء ٚ  ٔذیشاٖ  پشٚطٜ :  د

ٞب سا آٔٛصؽ ٔیذٞذ،

 ٔیٍبٚات، ثب اػتفبدٜ 2300تِٛیذ داخّی ثٝ :  ر

اص ٌبص ًجیٔی، ا٘شطی ٞبی تزذیذ پزیش ٚ ثشق 

آثی سا افضایؾ ٔیذٞذ،

ٔٙبثْ ا٘شطی داخّی ٚ ا٘تمبَ، ثٝ ٚیظٜ اص :  ع

ًشیك ا٘شطی ٞبی لبثُ تزذیذ تٛػٔٝ ٔیذٞذ ٚ

: ا٘ىـبف ا٘شطی ٚ صیشثٙبء: 12

وبٞؾ ٔلبسف حُٕ ٚ ٘مُ رٟت ٌؼتشؽ تزبست ٔیبٖ ؿٟش ٞب ٚ سٚػتبٞب :  1.12

 ػبَ،15  ٚ سػیذٖ ثٝ خٛدوفبیی ا٘شطی ًی Kv500تىٕیُ ؿجىٝ ّٔی  :  2.12



ؿشایي ٘ٛسٔبَ ثشای لیٕت ٌزاسی ٞب ٚ :  ؽ

.ؿشایي ٔؼبٓذ ػجؼبیذی سا  ایزبد ٔیٕٙبیذ
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- ٓوٛیت دس پشٚطٜ ٞبی ٔخُ ٖٚ ثیّت  •:اِف

یه وٕش ثٙذ یه (OBOR  )ٖٚ سٚد 

،(ػشن

تـٛیك ػىتٛس ٓبٔٝ خلٛكی ٚ ا٘ىـبف  •: ة

صیشثٙبی ػىتٛس خلٛكی

حلَٛ إًیٙبٖ اص حٕبیت ٚ دسیبفت  •:د

ٚرٜٛ ٔٛسد ٘یبص پشٚطٜ ٞب ٔـَٕٛ پشٚطٜ ٞبی 

 ٚ تبپی1000وبػب 

تمٛیت سٚاثي ثب ٟ٘بدٞبی ٌٔٙمٛی •: د

تمٛیت ػفبستٟب ٚ ُشفیت تزبسی •: ر

٘تبیذ ٔتٛلٔٝ

ٕٞأًٞٙ ػبصی ثٟتش آٔٛصؽ ثب تمبهبی ػىتٛس خلٛكی، • : 2.14
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ٌؼتشؽ آٔٛصؽ ٞبی حشفٛی ٚ  • •:اِف

ٔؼّىی ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ تحلیّی رشٔٙی،

افضایؾ ؤػبع ٟٔبست ٞبی ربسی،  •: 3.14

سؿذ ٚ أٙیت اص ًشیك تزبست ٌٔٙمٛی: 13

ٔجذَ ٕ٘ٛدٖ افغب٘ؼتبٖ ثٝ یه ٘مٌٝ رزاة ثشای حُٕ ٚ ٘مُ فشا آػیبیی، •: 1.13

ٔتّٙٛ ٕ٘ٛدٖ ساٜ ٞبی كبدساتی، •: 2.13

ثٟجٛد أٙیت اص ًشیك ثبال ثشدٖ ٔیضاٖ آتٕبد ٚ ٔفبد دٚ رب٘جٝ،  • : 3.13

ا٘ىـبف ػشٔبیٝ ثـشی ثشای سؿذ التلبدی: 14

آٔبدٌی ثشای ٘یبصٞبی آیٙذٜ ثبصاس وبس ٔـَٕٛ كبدسات ٘یشٚی وبس  •: 1.14

ثٟجٛد ُشفیت لٜٛ وبس اص ًشیك ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞب دس ثخؾ ٚلبیٛی ٚ ٔٔبِزٛی كحی  •: 4.14



تمٛیت  آوبدٔی ٞبی آٔٛصؽ ٟٔبست  •: ة

ٞبی خلٛكی،

تـخیق فشكت ٞب ثشای رزة ٟٔبرشیٗ  •:د

ٚ ثیزب ؿذٌبٖ دس ثش٘بٔٝ ٞبی تشثیٛی ٚ ثبصاس 

وبس،

حٕبیت اص ساٞىبس ٞبی ٔشدٔی ثشای ایزبد  •: د

دسآٔذ ثشای ِّٔٔٛیٗ،

ثبصٍ٘شی  پبِیؼی ٚ ٔمشسات وبس رٟت  •: ر

اصدیبد اٌ٘ٔبف پزیشی،

ػشٔبیٝ ٌزاسی دس ثخؾ آٔٛصؽ ص٘بٖ ٚ  •: س

ثبصاس وبس،

تمٛیت ٚصاست التلبد تٛػي ٔذغٓ ٕ٘ٛدٖ  •: ص

سیبػت ٞب

تٔشیف ٕ٘ٛدٖ ٔذَ پبیذاس ثشای تٕٛیُ  •: ع

.ػیؼتٓ كحی
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ثٟجٛد لبثُ ٔالحِٝ چبسچٛة لب٘ٛ٘ی ٚ : اِف

حمٛلی، تٌجیك تفٛین كالحیت ٚ تمٛیت 

حبوٕیت لبٖ٘ٛ دس ؿٟشٞب،

احذاث صیشثٙبٞبی ؿٟشی، خبكتبً  •: ة

تشا٘ؼپٛست ٚ فبهُ آة،

ادغبْ ٔیشاث فشٍٞٙی دس پالٖ ٞبی ا٘ىـبف : د

ؿٟشی

استمبی ٕٞؼبیٝ ٌی ؿٟشی، تٟیٝ ٚ تٌجیك  ••:د

لٛا٘یٗ صٖٚ ٞب ٚ تؼٟیُ أبوٗ لبثُ خشیذ،

ٔشاوض ؿٟشی ٓجبست ا٘ذ اص ٔشاوض سؿذ التلبدی ٚ ٔحالت فشٍٞٙی ٚ ثب تـشیه ٔؼبٓی ارتٕبٓی، •: 2.15

.پالٖ ٌزاسی غیش ٔشوضی ٚ حىٛٔتذاسی ؿٟشی ثب تـشیه ٔؼبٓی •: 3.15

ایزبد ؿٟشٞبی لبثُ ػىٛ٘ت : 15

ایزبد ؿجىٝ فٔبَ، ٌٕٔیٗ ٚ لبثُ ص٘ذٌی ٔشاوض ؿٟشی، •: 1.15



 

تلذیك ٚ حٕبیت اص حمٛق ٔبِىیت صٔیٗ،  •: د

ثٟجٛد ثخـیذٖ خذٔبت ؿٟشی ثشای افشاد ٘بداس 

ٚ اصدیبد دػتشػی ثٝ اػتخذاْ ؿٟشی،

تـٛیك التلبدٞبی ثضسي، تبػیغ صٟٚ٘بی  •: ر

التلبدی ؿٟشی ٚ ادغبْ ٔٙبًك داخّی ؿٟشی 

.ثٝ پالٍ٘زاسی ا٘ىـبفی ؿٟشٞبی ثضسي
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دػتشػی ٍٕٞب٘ی ثٝ آة آؿبٔیذ٘ی ثب  •: اِف

 ٔشوضآة؛20000فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ 

تذسیغ ثب ویفیت دس ٔىبتت دِٚتی،  •: ة

حلَٛ إًیٙبٖ اص حوٛس ّٕٔٔیٗ ٚ حذالُ 

ػبٓبت آٔٛصؿی ثشای ؿبٌشداٖ؛

اسائٝ ثؼتٝ ٞبی اػبػی خذٔبت كحی،  ••:د

ؿبُٔ خذٔبت سٚصٔشٜ دس تٕبْ ؿفبخب٘ٝ ٞب، 

ػبٓبت وبسی، ٚ ٘یبصٞبی ؤػبػی ٘یشٚی 

ا٘ؼب٘ی؛ ثش ؤػبع اِٚٛیت ثٙذی ٔشدْ ٚ تحّیُ 

خالٞب،

ثشق رٟت سفْ ٘یبصٔٙذیٟبی  اِٚیٝ اص ٔٙبثْ  •: د

 ٔیٍب ٚات دس 25ا٘شطی لبثُ تزذیذ، تخٕیٙبً 

ػشاػش ٔٙبًك دٚس افتبدٜ وٝ تٛػي ػیؼتٓ 

ؿجىٝ ای لبثُ ا٘تمبَ ٕ٘ی ثبؿذ؛

دػتشػی ثٝ ربدٜ ٞبی ٕٓٛٔی رٟت  •: ر

افضایؾ دػتشػی سٚػتبٞب ثٝ ثبصاس؛

ثش٘بٔٝ ٔیخبق ؿٟشٚ٘ذی:  16

 ٚالیت افغب٘ؼتبٖ 34  ؿٛساٞبی ا٘ىـبفی ٔحّی سا دس تٕبْ 12000، دس ُشف چٟبس ػبَ آیٙذٜ  2026ٓشهٝ خذٔبت اػبػی ثشای تٕبْ لشیٝ ربت اِی ػبَ : 1.16



صیشثٙبءٞبی آثیبسی ثٝ ٔمیبع وٛچه •:  س
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تٌجیك تٟٔذات رٟب٘ی ٔب دس لجبَ حمٛق  •: اِف

ثـشی ص٘بٖ، أٙیت ٚ آصادی اص خـٛ٘ت ٞبی 

خب٘ٛادٜ ٌی ص٘بٖ؛

إًیٙبٖ اص دػتشػی وبُٔ ثٝ آٔٛصؽ ٚ  •: ة

خذٔبت كحی، ثـَٕٛ تحلیالت ٓبِی؛

ساٜ ا٘ذاصی ثش٘بٔٝ ٞبی ّٔی داسای اِٚٛیت  •:د

تٛإ٘ٙذػبصی التلبدی ص٘بٖ؛

توٕیٗ حمٛق اػبػی ص٘بٖ اص ًشیك ارشای  •: د

وبُٔ لٛا٘یٗ؛

.پیـشفت ص٘بٖ دس دِٚت ٚ تزبست •: ر
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ایزبد اؿتغبَ اص ًشیك ثش٘بٔٝ وبس ثشای : اِف

كّح

ثٟجٛد فضایٙذٜ دس ّٕٓىشد ؿجىٝ ٞبی ایٕٙی : ة

ٔب٘ٙذ حمٛق تمبٓذ، اػتحمبق ٞب، ٚ ػبیش 

أتیبصات

وبٞؾ فمش اص ًشیك افضایؾ ٟٔبست ٞبی ؿغّی ثشای ٔشدْ ثی ثوبٓت ٚ دػتشػی ثٝ اؿتغبَ ٞبی هشٚست: 1.18

اسایٝ ٔؼبٓذت ٞبی ٔتٕشوض ٚ ٔؼّىی  ثشای ِّٔٔٛیٗ، الـبس آػیت پزیش، ثیٜٛ ص٘بٖ ٚ وٟٗ ػبالٖ : 2.18

ٔلئٛ٘یت ارتٕبٓی: 18

حلَٛ إًیٙبٖ  اص افضایؾ ٔـبسوت ص٘بٖ دس التلبد ارتٕبّ ٚ ٚكُ ٕ٘ٛدٖ تِٛیذات آٟ٘ب ثٝ ثبصاسٞب: 2.17

ٔتوٕٗ حمٛق ٔؼبٚی ؿٟشٚ٘ذی ثشای ص٘بٖ: 1.17

حمٛق ص٘بٖ ٚ ٔؼبٚات: 17



ٚصاست وبس، أٛس ارتٕبٓی، ؿٟذاء ٚ ِّٔٔٛیٗ

ایزبد ٚاحذ رذاٌب٘ٝ ای ٔختق ثشای :  د

ٔذیشیت ا٘تمبَ پَٛ ٔتمبٓذیٗ، ٔٔیٛثیٗ، ٚ ػبیش 

حمٛق ٚ أتیبصات ارتٕبٓی


