مقدمه

ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش هٌطقِ جٌاح کار خَد را تطططَر

هستقل اس هذیزیت آهَسش ٍ پزٍرش تستک اس دی هاُ  0931آغاس ًوَد.ایي ادارُ
تا دارا تَدى تعذاد ً 91فز پزسٌل تااًگیشُ ٍ خستگی ًاپذیز ٍ تا تالش ٍ کَضطص
خستگی ًاپذیز هذیزاى ٍ ّوکاراى آهَسضی ٍ پزٍرضی تَاًستِ است هَفقیت ّای

 –1کغت همبم اٍل اعتبى ّزهشگبى در ًوزات هیبًگیي درٍط
ًْبیی در دٍ عبل پیبپی
 - 2کغت همبم اٍل ادارُ آهَسػ ٍ پزٍرػ هٌطمِ خٌبح در ؽبخـ
ّبی خذة هؾبرکت ّبی هزدهی
 -3کغت رتجِ ّبی ثزتز اعتبى ٍ راُ یبثی ثِ هغبثمبت خَارسهی

ضگزفی را در ایي هذت کَتاُ در سطح استاى ٍ حتی کطَر کسة ًوطایطذ .اتطتطذا

تَعط داًؼ آهَساى خٌبح

ًگاّی اجوالی تِ آهار ٍ سپس تَجِ ضوا را تِ دستاٍردّای ایي ادارُ در ططَ

-4کغت خبیگبُ ًخغت اعتبى ّزهشگبى در هیشاى ثبسدیذ اس هذارط

2سا دٍلت تذتیز ٍ اهیذ جلة هی ًوایینّ .ن اکٌَى ادارُ آهطَسش ٍ پطزٍرش

 -5کغت دٍ هذال طالی کؾَری تَعط داًؼ آهَس هٌطمِ خٌبح در

هٌطقِ جٌاح اس ًظز هحذٍدُ جغزافیایی هتطکل ضذُ اس تخص هزکشی تِ هزکشیت
ضْز جٌاح ٍ دّستاى ّای ٌّگَیِ ٍ کوطک ٍ فاریاب ٍ تخص کَخزدّزًگ کطِ
ضاهل دّستاًْای ّزًگ ٍ کَخزد هی تاضذ .هذارس سیز هجوَعِ ادارُ آهَسش ٍ
پزٍرش هٌطقِ جٌاح ضاهل ٍ 39احذ آهَسضی در هقطط
آهَسضی در هقط

اتطتطذایطی ٍ 23احطذ

هتَسطِ دٍرُ اٍ ٍ 01 ،احذ آهَسضی در هقط هطتطَسطططِ

دٍرُ دٍم ٍ ًظزی ٍ ٍ 3احذ آهَسضی در تخص هْارتی ٍ فٌی ٍ حطزفطِ ایطی ٍ
کارداًص است .کِ اس ایي تعذاد در هقط اتتذایی ٍ 02احذ پسزاًِ ٍ 00 ،احطذ
دختزاًِ ٍ ٍ 11احذ هختلط دختز ٍ پسز  ،در هقط هتَسطِ دٍرُ اٍ

ٍ 00احذ

پسزاًِ ٍ 01 ،احذ دختزاًِ ٍ ٍ 5احذ هختلط  ،در هقط هتَسطِ دٍرُ دٍم 7
ٍاحذ پسزاًِ ٍ ٍ 7احذ دختزاًِ ٍ تاالخزُ در تخص هْارتی ٍ فٌی حزفِ ایی ٍ کار
داًص ٍ 9احذ پسزاًِ ٍ ٍ 9احذ دختزاًِ دایز ضذُ است .گفتٌی است در هقططط
اتتذایی  1297داًص آهَس ،در هقط هتَسطِ دٍرُ اٍ  0231داًص آهطَس،

در

رؽتِ دٍ ٍ هیذاًی در دٍ عبل پیبپی
 -6راُ یبثی ًوبیؼ تئبتزداهبّی حبج ػجذالْبدی ّزًگ ثِ هزحلِ
کؾَری
 -7ارتمبء ٍاحذ عَاد آهَسی هٌطمِ خٌبح ثِ خبیگبُ عَم اعتبى
 -8کغت رتجِ ًخغت گزٍُ ّبی آهَسؽی دیي ٍ سًذگی در اعتبى
ّزهشگبى
 -9راُ یبثی داًؼ آهَساى هٌطمِ خٌبح ثِ هغبثمبت عزٍد ٍ ًمبؽی
ّوگبًی کؾَری
 -11درخؾؼ داًؼ آهَساى هختزع هٌطمِ خٌبح در ًوبیؾگبُ
ًخجگبى ٍ هختزػبى اعتبى ّزهشگبى
 -11ثیؾتزیي آهبر پزٍصُ ّبی آهبدُ افتتبح در ثیي هٌبطك اعتبى
ّزهشگبى در عبل 93
 -12ػمذ لزارداد ّوکبری ثبسیگز ٍ فیلوغبس ؽجکِ یک عیوب ثب ادارُ
آهَسػ ٍ پزٍرػ هٌطمِ خٌبح
 -13افتتبح هزکش آهَسؽی اعتثٌبیی هزحَم ؽیجبًی خٌبح

هقط هتَسطِ دٍرُ دٍم  ٍ 0532در هزاکش فٌی تعذاد  130داًص آهَس هططغطَ

 -14راُ یبثی دٍ داًؼ آهَس خٌبحی ثِ هزحلِ ًْبیی کؾَری در

تِ تحصیل هی تاضٌذ کِ هجوَعا تعذاد داًص آهَساى تواهی هقاط تحطصطیطلطی

هغبثمبت لزآى ٍ هؼبرف اعالهی

ً 7551فز هی تاضذ 712 .هعلن ًیش در حا حاضز کار آهَسش را در ایي هٌطقِ

-15راُ اًذاسی عبهبًِ آسهَى ّبی آًالیي تَعط گزٍُ ّبی آهَسؽی
 -16تمذیز هذیز کل اس ػولکزد ادارُ آهَسػ ٍ پزٍرػ هٌطمِ خٌبح

تِ دٍش هیکطٌذ کِ اسایي تعذاد ً 923فز در هقط اتتذایی ً 013 ،فز در هقطط

در راعتبی پزٍصُ هْز

هتَسطِ دٍرُ اٍ ً 035 ،فز در هقط هتَسطِ دٍرُ دٍم  ،تعذاد ً 02فز ّطٌطز

 -17اخزای ثیغت ٍ عَهیي دٍرُ ی هغبثمبت تلَیشیًَی درط ّبیی

آهَس  91 ،هزتی ٍ هعاٍى پزٍرضی  01هطاٍر  11 ،خذهتگشار ٍ تعطذاد ً 21طفطز

اس لزآى در هذارط هٌطمِ خٌبح

کارهٌذ اداری هطغَ تِ کار هی تاضٌذ  .گفتٌی است تعذاد ً 093فز ًطیطش اس
هعلواى دلسَس ایي هٌطقِ تِ درجِ تاسًطستگی ًائل گزدیذُ اًذ.

دستاٍردّای ادارُ

 -18افتتبح کبرگبُ کبهپیَتز دثغتبى ّیبت اهٌبیی تَحیذ ثب
کوک دٍیغت هیلیَى ریبلی خیزیي

 -61تؼویز دثغتبى دٌَّ للٌذراى
-19تخقیـ اٍلیي عْویِ حح ػوزُ ثِ داًؼ آهَساى هٌطمِ

 -42احذاث ٍ افتتبح هغدذ آهَسػ ٍ پزٍرػ

 -62اّذاء خَدرٍ ّبی هغتمل خْت ٌّزعتبى ّبی هٌطمِ

خٌبح

 -43احذاث ٍ افتتبح هذرعِ ٍ خَاثگبُ ؽجبًِ رٍسی دختزاًِ

-21تدْیش ٍ احذاث عِ کالط درط دثغتبى دکتز سیٌت کبظن ثِ

خٌبح

فبریبة

 -63عبهبًذّی ٍ تمَیت ثزق ادارُ

-44احذاث ٍ افتتبح عِ کالط درط در کْتَیِ

 -64تَعؼِ رؽتِ ّبی فٌی ٍ ًظزی در هذارط هتَعطِ دٍم

 -45احذاث دٍ دثغتبى 6دختزاًِ ٍ پغزاًِ کالعِ کوؾک

 -65احذاث کبرگبُ آهَسػ فٌی در ٌّزعتبى پزفغَرحغبثی

َّ -46ؽوٌذعبسی  61کالط درط

ّزًگ

اػتجبر دٍ هیلیبرد ریبل در هٌطمِ خٌبح تَعط خیز ًیک اًذیؼ
 -21ثزگشاری ًوبیؾگبُ پیؾگیزی ٍ هجبرسُ ثب هَاد هخذر ثزای داًؼ
آهَساى هٌطمِ خٌبح
 -22تؼویز ٍ رًگ آهیشی  281هیش ٍ ًیکت اعمبطی ٍ تَسیغ ثیي
هذارط هٌطمِ خٌبح

ً -47قت تزاًظ ثزق در هذارط ػبلی احوذاى – عبلي

 -66خزیذ دعتگبُ فتَکپی ٍ آثغزدکي خْت هذارط هحزٍم

ٌّگَیِ – دثیزعتبى ؽجبًِ رٍسی کَخزد-عبلي خجبری-

 -67ثزگشاری ّوبیؼ ّبی هختلف در هزاکش دّغتبى ّبی

دثیزعتبى ؽجبًِ رٍسی دختزاًِ فبریبة

هٌطمِ

-24احذاث دثغتبى دٍ کالعِ تلخ اطْز تَعط ًَعبسی اعتبى

 -48تبهیي تدْیشات آهَسؽگبّْبی افتتبح ؽذُ

 -68کغت رتجِ عَم کؾَری در ثزؽَر تئبتز فحٌِ ای تَعط

-25افتتبح خَاثگبُ ؽجبًِ رٍسی پزفغَر حغبثی ّزًگ

 -49تبهیي تدْیشات ٍ کوجَدّبی هذارط دٍردعت ٍ فؼت

ػبیؾِ ػجذالَاحذی اس هٌطمِ خٌبح

 -23ثزگشاری خؾٌَارُ ّبی غذاّبی ثَهی ٍ هحلی ثب اّذاف تزٍیح
غذای عبلن در هذارط هٌطمِ خٌبح

-26احذاث دثغتبى عِ کالعِ ؽزافت هیغتبى

الؼجَر

-27تَعؼِ فضبی آهَسؽی یک کالط در دثغتبى ّذایت خلَؿ

-51تحَیل تؼذاد  141دعتگبُ کَلز ثِ هذارط هٌطمِ

اهید است در ظل عنایات حق تعالی و رهنوودهای

-28تَعؼِ فضبی آهَسؽی عبخت اتبق اداری  ،ثبیگبًی ٍ آثذارخبًِ ٍ

 -51تأهیي ّشیٌِ ٍ ٍفل ثزق دثغتبى اؽکت عیبُ ٍ

داعیانه رهبر هعظن انقالب و دولت تدبیر و اهید و

عزٍیظ ثْذاؽتی در دثغتبى گچَیِ
-29تَعؼِ فضبی آهَسؽی دٍ کالط درط در دثغتبى هزین هزثَطی
-31تَعؼِ فضبی آهَسؽی یک اتبق اداری دثیزعتبى ؽجبًِ رٍسی
پغزاًِ فبریبة
 -31کغت هدَس ٍ کذ ٌّزعتبى ػجبعی ٍ کبرٍداًؼ کبظوی
-32احذاث ٍ افتتبح دثغتبى  3کالعِ ػجبعی دٌَّ خَاخِ

راٌّوبیی حفقِ ػلی ًضاد خلَؿ
-52عبخت اًجبر در غزة عبختوبى ادارُ
 -53راُ اًذاسی ٍ افتتبح ّغتِ هؾبٍرُ ٍ کبًَى ثغیح داًؼ
آهَسی هٌطمِ
 -54راُ اًذاسی ٍ ؽزٍع فؼبلیت تؾکیالت پیؾتبساى ٍ

-33احذاث ٍ افتتبح عزایذاری هذرعِ راٌّوبیی ػبلی احوذاى

فزساًگبى عبسهبى داًؼ آهَسی

 -34احذاث ٍ افتتبح دثیزعتبى ؽؼ کالعِ هختبری کوؾک

-55کغت همبم کؾَری طزح خبثزثي حیبى

ً -35قت کف پَػ عبلي ٍرسؽی لطیفی کوؾک ٍ دثیزعتبى حبفظ

 -56ارتمبء عبیت ادارُ ثِ رتجِ ػبلی در عبل 93

خٌبح

 -57کغت رتجِ ّبی کؾَری اًؾبی ًوبس ٍ هغبثمبت

-36احذاث ٍ افتتبح عبلي ػجذالزحوي فزاهزسی ٌّگَیِ

فزٌّگی

-37احذاث ٍ افتتبح هذرعِ راٌّوبیی الٍر ؽیخ

 -58کغت همبم دٍم اعتبًی در ثجت ًبم داًؼ آهَساى در

 -38احذاث ٍ افتتبح هذرعِ عِ کالعِ الٍر دیي
-39احذاث ٍ افتتبح خَاثگبُ ؽجبًِ رٍسی هحوذعزاح کَخزد
-41تَعؼِ فضبی آهَسؽی دٍ کالط در دثیزعتبى دختزاًِ کوؾک
 -41تَعؼِ فضبی آهَسؽی دٍ کالط درط در دثغتبًْبی داًؼ
ٍػفت کوؾک

عیغتن عٌبدعبل93
 -59هؼزفی دایزُ ثْذاؽت هٌطمِ ثِ ػٌَاى یکی اس 5
هٌطمِ ثزتز در عبل 93
 -61ثزگشاری دٍرُ ّبی هَفك ضوي خذهت

هوکاری های صادقانه هجلس شورای اسالهی در سایه ی
شعار دولت وهلت ،هودلی و هوسبانی روز به روز شاهد
شکوفایی و پیشرفت هوه جانبه آهوزش و پرورش کشور و
بویژه هناطق هحروم باشین.
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