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 غٙؼت ٚتزبست: ٚصاست 1395فطشدٜ دستآٚسد ٞبی سبَ 

 رٟب٘ی؛ تزبست  سبصٔبٖ ثٝ افغب٘ستبٖ اِحبق ٟ٘بیی سٙذ تػٛیت ٔشاحُ طی -

 ٔٙطمٛی؛ ٞبی سبصٔبٖ رّسبت دس فؼبَ اضتشان -

 اداسی؛ فسبد ػّیٝ ٔجبسصٜ پالٖ تطجیك ٚ سبصی ٟ٘بئی -

 ٌبص ِِٛٝ خط احذاث پیطٟٙبدی پشٚطٜ وٙبس دس وٝ ٔیب٘ٝ آسیبی طشیك اص ثذیُ تشا٘ضیتی ساٜ ایزبد -

 ضذ؛ خٛاٞذ تطجیك ٔیب٘ٝ آسیبی

 پبوستبٖ؛ ٚ افغب٘ستبٖ ٔیبٖ تشا٘ضیتی ٚ تزبستی ٔٛافمتٙبٔٝ تؼذیُ -

 ا؛.ا.د وبثیٙٝ اص وشدٖ تزبست ٞبی ضبخع پالٖ ٔٙظٛسی -

 لٛا٘یٗ؛ سٙذ 17 ٔشاحُ طی -

 إِّّی؛ ٚثیٗ ٔٙطمٛی ٞبی ٕ٘بیطٍبٜ دس فؼبَ اضتشان -

 اصٔستّٟه؛ حٕبیت لبٖ٘ٛ سبصی ٟ٘بیی -

 ٔستّٟىیٗ؛ ضىبیبت ثٝ سسیذٌی ثشای ٔیىب٘یضْ ایزبد -

 اص( سٚغٗ ٚ ثش٘ذ) ضشٚسی اِٚیٝ ٔٛاد لّٓ دٚ تِٛیذ ٚ تٛسیذ ثٝ ساثطٝ دس ٔؼّٛٔبت آٚسی رٕغ -

 وطٛس؛ ٞبی ٔبسویت

 وطٕیشٜ؛ ثخص تزبستی ػالیٓ اص استفبدٜ سبصی ٟ٘بیی -

 لبِیٗ؛ غٙؼت ثٝ وشدیت تسٟیالت آٚسی فشاٞٓ -

 وطٛس؛ سطح دس غزایی ٔٛاد ٔػشف ٘سجی ٔؼّٛٔبت تٛحیذ ٚ تحّیُ آٚسی، رٕغ -

 ٔتطجج؛ ص٘بٖ وبسی ٌشٚح سبختٗ ٚفؼبَ ایزبد -

 ؛1394 سبَ ثبثت افغب٘ستبٖ تزبست سبِٙبٔٝ ٚتشتیت طشح -

 ػبٔٝ؛ آٌبٞی طشصاِؼُٕ سبصی ٟ٘بئی -
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 ٚصاست غٙؼت ٚتزبست: 1396فطشدٜ دستآٚسد ٞبی سبَ 

 
 لطش؛ ٚوطٛس افغب٘ستبٖ ٔیبٖ  رذاٌب٘ٝ ثطٛس ٌزاسی سشٔبیٝ ٚ تزبستی ٔٛافمتٙبٔٝ أضب -

 ثحشیٗ؛ ٚوطٛس افغب٘ستبٖ ٔیبٖ رذاٌب٘ٝ ثطٛس ٌزاسی سشٔبیٝ ٚ تزبستی أضبٔٛافمتٙبٔٝ -

 وطٛسػشثستبٖ ٚ افغب٘ستبٖ ٔیبٖ رذاٌب٘ٝ ثطٛس ٌزاسی سشٔبیٝ ٚ تزبستی أضبٔٛافمتٙبٔٝ -

 سؼٛدی؛

 سٚسیٝ؛ فذساتیف ٚ افغب٘ستبٖ ٔیبٖ ٌزاسی سشٔبیٝ ٔٛافمتٙبٔٝ أضب -

 وطٛسٌشرستبٖ؛ ٚ افغب٘ستبٖ ٔیبٖ تزبستی ٚ التػبدی أضبٔٛافمتٙبٔٝ -

 تشا٘ضیت تزبست ٔٛافمتٙبٔٝ ٚ ٌزاسی سشٔبیٝ ٔٛافمتٙبٔٝ التػبدی، ٚ تزبستی ٔٛافمتٙبٔٝ أضب -

 آرسثبیزبٖ؛ ٚوطٛس افغب٘ستبٖ ٔیبٖ رذاٌب٘ٝ ثطٛس

 التػبدی ٚ تزبستی ٞبی ٕٞىبسی ػشغٝ دس اِحىٛٔتی ثیٗ ٔطتشن وٕیسیٖٛ أضبٔٛافمتٙبٔٝ -

 ٚوطٛساوشایٗ؛  افغب٘ستبٖ ٔیبٖ

 ٚصیشاٖ ضٛسای رّسٝ ایىٛ، سبصٔبٖ ػضٛ وطٛسٞبی سشاٖ ٘طست سیضدٕٞیٗ دس اضتشان -

 وطٛس اثبد اسالْ دسضٟش 2017 ٔبسس 1 اِی فجشٚسی 27 اص ػبِیشتجٝ ٔبٔٛسیٗ رّسٝ ٚ أٛسخبسرٝ

 پبوستبٖ؛

 ایىٛ؛  سبصٔبٖ دس ایىٛتب ٔٛافمٙبٔٝ رّسٝ دس اضتشان -

 ؛ (RPC) ایىٛ سبصٔبٖ سبال٘ٝ ٌزاسی پالٖ رّسٝ دس اضتشان -

 سبسن؛ سبصٔبٖ  Ecnomic integration سْٛ ٔشحّٝ  دسرّسٝ اضتشان -

 ػشثستبٖ ٞبی وطٛس دس اسالٔی وٙفشا٘س ٚ ضبٍٟ٘بی،وشن سبصٔبٟ٘بی دسرّسبت اضتشن -

 ؛2017 سبَ دس ٚلضالستبٖ چیٗ سؼٛدی،

 افغب٘ستبٖ؛ التػبدی سیستٓ سٚی تشا٘ضیتی ٞبی دّٞیض تبحیشات ٚاسصیبثی ٘ظبست -

 ٔتطجج؛  ص٘بٖ اص حٕبیت ثشای دِٚتی ٔٛا٘غ سفغ ٚ ضٙبسبئی -

 ٔتطجج؛ ص٘بٖ اص حٕبیت ثشای ٞب ٔبسویت دس ٔٛا٘غ سفغ ٚ ضٙبسبیی -

 ٚالیبت؛ ثشای ٔتطجج ص٘بٖ دستی غٙبیغ سبِٝ 5 فؼبِیت پالٖ طشح -

 وٙذص؛ ٚالیت تزبست ٚ غٙؼت ا٘ىطبف لسٕت دس غٙؼت ٚتزبست ٚصاست ٞبی فؼبِیت تمٛیت -

 اصٔستّٟه؛  حٕبیت ّٔی پبِیسی تطجیك -

 ٔستّٟه؛ اص حٕبیت ػبِی وٕیتٝ  ٚظبیف الیحٝ طشح -

 غٙؼتی؛ پبسن 8 صیشثٙبیی تبسیسبت ٔشالجت ٚ حفظ  -

 ٚاِىتشٚ٘یىی؛  چبپی تػٛیشی، غٛتی، ٞبی سسب٘ٝ ػٕٛٔی دیتبثیس ٚایزبد تشتیت -

 ٞبی ٌی ٕ٘بیٙذٜ ثطَٕٛ ٚالیبت ٚ دسٔشوض ٚغٙبیغ تزبست ٚصاست ٔشثٛطٝ اداسات ثشسسی -

 خبسری؛

 غٙبیغ؛ ٚ تزبست ٚصاست ا٘بث وبسوٙبٖ ثشای دیتبثیس ایزبد -

 دیپّٛٔبتیه؛ ٔزبسی ٚ ریشثط اداسات ٞب، آتطٝ طشیك اص تبرشاٖ ٔطىالت ثٝ ٌی سسیذٜ -

 ؛1395ٚ1396 سبِٟبی ثبثت وطٛس( ٚاسدات- غبدسات) الالْ احػبئیٛی اسلبْ رٕؼآٚسی -
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 رٟب٘ی؛ تزبست سبصٔبٖ ثٝ اِحبق پسب  استشاتیظی ٔسٛدٜ سبصی ٟ٘بیی -

 رٟب٘ی تزبست سبصٔبٖ دِٚتی تذاسوبت ٔٛافمتٙبٔٝ دس ٘بطش ػضٛیت دسخٛاست اسسبَ -

 
 ٚصاست غٙؼت ٚتزبست:  1397فطشدٜ دستآٚسد ٞبی سبَ 

 تزبستی غیشػبدال٘ٝ الذأبت دسٔمبثُ داخّی اصتِٛیذات حٕبیت ٔٙظٛس ثٝ تزبست دفتشتٙظیٓ ایزبد.-

 إِّی؛ ثیٗ تزبست دسسطح

    افغب٘ستبٖ؛ تزبستی ضشوبی التػبدی ٔؼّٛٔبت آٚسی رٕغ.-

 ثبصاس ٔٙظٛس ثٝ ٞذف، ٔٛسد ٚاسٚپبئی ػشثی آسیبی، ٞبی ثبصاس اص ٔفػُ ٌضاسش تشتیت ٚ تٟیٝ. -

                                                      وطٛس؛ تِٛیذی أتؼٝ ثشای یبثی

 دٞی اطالع سٙذ)رٟب٘ی تزبست سبصٔبٖ سىشتشیت ثٝ آٖ ٚاسسبَ دٞی اطالع سٙذٞبی تشتیت. -

 ٚسٙذاطالع تزبستی تسٟیالت ٔٛافمتٙبٔٝ ثٙذی وتٍٛسی دٞی سٙذاطالع غبدساتی، ٔحػٛالت

 ؛(دٚأذاس ثطٛس رٟب٘ی تزبست سبصٔبٖ سىشتشیت تٛسط دٞی

 رٟب٘ی؛ تزبست سبصٔبٖ ٞبی ٚسوطبح ٚ ٞب سٕیٙبس رّسبت، دس اضتشان.  -

 خذٔبت؛ ٚاحذ؛ ٔشوض اص سىتٛسی رٛاص غذٚس ٚ حجت پشٚسٝ آغبص ٚ ٔشوض یه ایزبد.  -

 إِسِٛیت؛ ٔحذٚد ٚ سٟبٔی ٞبی ضشوت رذیذ لبٖ٘ٛ سبصی ٟ٘بیی ٚ طشح،تشتیت. -

 االرشا ٔشػی اوٖٙٛ ٞٓ است، ضذٜ ٟٚ٘بیی تشتیت طشح، افغب٘ستبٖ غبدسات ّٔی استشاتیظی. -

 ٔیجبضذ؛

 ؛1396 سبَ غبدسات احػبئیٝ اسلبْ تحّیُ ٚ آٚسی رٕغ. -

 ٞب؛ ٕ٘بیطٍبٜ دائٕی ٔشوض ایزبد طشح تشتیت. -

 ّٔی؛ غٙبیغ رطٗ ٕ٘بیطٍبٜ ثشٌزاسی. -

 ٕ٘بیطٍبٜ وٛیت، وطٛس دس اسالٔی ٞبی ٕٞىبسی سبصٔبٖ تزبستی دسٕ٘بیطٍبٜ اضتشان.  -

 ضشق رٙٛة ٚ رٙٛة ٌزاسی ٚسشٔبیٝ تزبستی ٕ٘بیطٍبٜ چیٗ، وطٛس دس دٚٔٛتىس اختػبغی

 چیٗ؛ -اسٚٔچی دسضٟش یٛسٚایطیب تزبستی الالْ ٕ٘بیطٍبٜ ٚ چیٗ وطٛس آسیبدس

 خبسری؛ ٌزاسی سشٔبیٝ ا٘ىطبف ػبِی ثٛسد ایزبد. -

 ٚالیت؛ 2دس ٔتطجج ص٘بٖ وبسی ٌشٚح ایزبد. -

 فؼبِیت تٙظیٓ ٔستّٟه، ضىبیبت ثٝ سسیذٌی ٚ ثشسسی ٞبی طشصاِؼُٕ سبصی ٟ٘بئی ٚ تشتیت. -

 رٛاص حجت طشصاِؼُٕ  ٚ ٔؼّٛٔبت ٚ٘طش ػبٔٝ ٚآٌبٞی ٔستّٟه اص حٕبیت ٞبی ا٘زٕٗ ٞبی

 دٞی؛

 دس آٖ دسد ٚ ٚالیبت ٚ ضٟشوبثُ ٞبی ٔبسویت اص ضشٚسی اِٚیٝ ٔٛاد لّٓ 18 ٘شخ آٚسی رٕغ. -

       ٔشثٛطٝ؛ دیتبثیس
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 سلبثت؛ ّٔی پبِیسی اثتذایی ٔسٛدٜ طشح. -

 وٙٙذٜ؛ دسخٛاست ٞبی فبثشیىٝ ثشای صٔیٗ ٔٙظٛسی اخز ٚ تزبستی ٞبی پالٖ اسصیبثی -

 غٙؼتی؛ ٞبی پبسن صیشثٙبیی تبسیسبت ٚٔشالجت حفظ -

 پالٖ ٌضاسش اسائٝ ٕٞچٙبٖ ،1397 سبَ ثشای اداسی فسبد ػّیٝ ٔجبسصٜ پالٖ ٚتشتیت طشح. -

 ریشثط؛ ٔشارغ ثٝ ٔتزوشٜ

 رٙذس؛ تسبٚی دسٔٛسد دٞی آٌبٞی رٟت ٚسوطبح 10 تذٚیش. -

 ٚٔبستشی؛ ِسب٘س دسرٝ ثٝ خػٛغی تحػیالت ٔٛسسبت ثٝ خب٘ٓ 15 تؼذاد ٔؼشفی.  -

 ظشفیت؛ ا٘ىطبف ربٔغ پالٖ تشتیت ٚ طشح. -

 ستجٝ؛ ٚثّٙذ ٔتٛسط سطح ٞبی دسثست ص٘بٖ رزة.  -

 
 ٚصاست غٙؼت ٚتزبست:1398فطشدٜ دستآٚسد ٞبی سبَ 

 
 ؛ٞب اتبق أٛس تٙظیٓ لبٖ٘ٛ ٚتذٚیٗ طشح -

 دس افغب٘ستبٖ ٚتؼٟذات رٟب٘ی تزبست سبصٔبٖ ٔمتضیبت ٔطبثك دٔپًٙ لبٖ٘ٛ ٕ٘ٛدٖ ٟ٘بیی ٚ سبصی ٕٞسبٖ -

 ؛ٔتزوشٜ سبصٔبٖ

 ؛ٞب سجسبئیذی ػّیٝ رجشا٘ی ٔؼیبسات لبٖ٘ٛ ٕ٘ٛدٖ ٟ٘بیی ٚ سبصی ٕٞسبٖ -

 ؛٘جبتبت رذیذ ٞبی ٌٛ٘ٝ حفبظت لبٖ٘ٛ طشصاِؼُٕ رٟب٘ی تزبست سبصٔبٖ ٔمتضیبت ٔطبثك سبصی ٕٞسبٖ -

 ؛تزبستی ٞبی آتطٝ ٞبی فؼبِیت ا٘سزبْ طشصاِؼُٕ سبصی ٟ٘بیی -

 ؛ستٙذسد ّٔی پبِیسی سبصی ٟ٘بیی -

 ؛إِّّی ثیٗ تزبست تٙظیٓ دفتش سبصی فؼبَ -

 ٚ ٘ٛسْ اص ٔؼّٛٔبت تٟیٝ وطٛس، غبدساتی أتؼٝ ثٝ ثّمٜٛ ثبصاسٞبی تمبضبی ٔؼّٛٔبت، ٚدسیبفت آٚسی رٕغ -

 ٔؼّٛٔبت آٚسی رٕغ ٔٙظٛس ثٝ ٞیئت اػضاْ خبسری، ثّمٜٛ ثبصاس سٝ اسصیبثی تیٓ تؼیٗ ٞذف، ٔٛسد ثبصاس ٞبی ستٙذسد

 ؛ ٞب ثبصاس دسٔٛسد ٌضاسش ٚتشتیت ٚتٟیٝ

 طشح اسایٝ ٚ افغب٘ستبٖ دس ٚاسداتی ػٕذٜ الالْ تحّیُ إِّّی، ثیٗ ثبصاسٞبی ثٝ سیت غبدسات ا٘ىطبف طشح -

 ؛ٚاسدات ثذیُ

 سبَ اِی داِش دّٚٔیبسد اسصش ثٝ غبدساتی ٞذف ثٝ دستیبثی غشؼ غبدسات ا٘ىطبف  پالٖ تطجیك اص پیٍیشی -

 ؛(ضذٜ دادٜ لشاس ٞذف داِش ّٔیبسد یه  1398 دسسبَ) 2021

 ٞبی ٔبسویت تطخیع ٚ داِش ّٔیبسد دٚ غبدساتی ٞذف ثٝ دستیبثی غشؼ غبدسات ا٘ىطبف پالٖ تشتیت -

 ؛غبدساتی

 ؛غبدساتی پشٚسیزش  فشأضی تزبست ثٟجٛد طشح -

 تزبستی ضشوبی التػبدی ٞبی ٔؼّٛٔبت ،تشتیت افغب٘ستبٖ غبدساتی ٚ ٚاسداتی الالْ تزبستی احػبئیٝ -

  ؛تِٛیذ ثّٙذ ٞضیٙٝ ثبالی تبحیشٌزاس ػٛأُ افغب٘ستبٖ،تحّیُ

 
 ؛ٔتطجج ص٘بٖ تِٛیذی ٔحػٛالت ثشای غبدسات  پشٚسٝ سٕٞٙٛد ٚچبح تٟیٝ -

 ؛.ّٔی  غٙبیغ رطٗ ٕٚ٘بیطٍبٜ وٙفشا٘س ثشٌضاسی -
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 استشاتیظی سثؼٛاساصتطجیك ٌضاسش ٚتٟیٝ رذاٌب٘ٝ ٞبی دسسىتٛس غبدسات ّٔی استشاتیظی ػّٕیبتی پالٖ تطجیك -

 ؛غبدسات ّٔی

 ؛ٔشوضی حجت ػٕٛٔی سیبست ثشای پیطشفتٝ ضىُ ثٝ ٚیجسبیت دیضایٗ -

 
 ؛ٔشوضی حجت ػٕٛٔی سیبست ثشای Online Verification سیستٓ سبختٗ ٚفؼبَ دیضایٗ طشح، -

 ؛ٌیشی رٛاص پشٚسٝ سٕٞٙٛد چبح ٚ تٟیٝ -

 ؛خبسری اتجبع ٚیضٜ طشصاِؼُٕ ثبصٍ٘شی -

   ؛تزبستی رٛاصٞبی غذٚس حجت طشصاِؼُٕ ثبصٍ٘شی -

 ؛ثبضذ سىتٛسی اداسات تٕبْ ثٝ پبسخٍٛی وٝ ربٔغ ٚ ٚاحذ طشصاِؼُٕ تذٚیٗ -

 ؛تزبستی ػالیٓ حجت طشصاِؼُٕ ثبصٍ٘شی -

 ؛رغشافیبئی ٞبی ٘طب٘ٝ ٚاختشاع حجت طشصاِؼُٕ تذٚیٗ -

 ؛سىتٛسی اداسٜ( 20) ثب رب٘جٝ دٚ ٞبی طشصاِؼُٕ تذٚیٗ -

 ؛اٚوشایٗ ثبوطٛس التػبدی ٚ تزبستی ٔطتشن وٕیسیٖٛ رّسٝ اِٚیٗ تذٚیش -

 ؛ٔتحبثٝ ٞبی وطٛس ثب ٚتزبستی التػبدی ٞبی وٕیسیٖٛ دسرّسبت اضتشان -

 ػضٛ ٞبی وطٛس ٔیبٖ تشریحی ٞبی تؼشفٝ طشح پشٚتٛوَٛ ٚ تشریحی تزبست سیستٓ ٔٛضٛع تؼمیت -

 ؛(OIC) اسالٔی وٙفشا٘س

   ؛ٚخبسری داخّی ٞبی ٌضاسی اصسشٔبیٝ حٕبیت ثٛسدػبِی ایزبد طشح -

 ؛افغب٘ستبٖ دس ٌزاسی سشٔبیٝ ٞبی ٚفشغت ٌزاسیٟب سشٔبیٝ سٕٞٙٛد وتبة ٚثبصٍ٘شی تزذیذ -

     استفبدٜ ٔٙظٛس ثٝ ٚالیبت ٚ ٔشوض دس صٔیٗ ٔشالجت ٚ حفظ پَٛ آٚسی رٕغ ٔخػٛظ ثبٍ٘ی حسبة ٔؼشفی -

 ؛غٙؼتی ٞبی پبسن صیشثٙبٞبی ا٘ىطبف غشؼ آٖ دٚثبسٜ

 ؛وٙذٞبس ٚالیت ا٘ذاْ ضٛس غٙؼتی پبسن ػٕیك سیّجش،حفشچبٜ اػٕبس -

 ٔیذاٖ ٚالیت تخت وٛتُ غٙؼتی پبسن ػٕیك چبٜ حفش ٚ ٔحبفظیٗ اطبق اػٕبس داخّی، سشوٟبی وبسی ٕٞٛاس -

  ؛ٚسدن

 ٔٙزب٘ت ٔتمبضی ٞبی ضشوت ثشای صٔیٗ ٔٙظٛسی اخز اسصیبثی، اسٙبد، آٚسی رٕغ صٔیٗ، خٛاست دس فٛسْ تٛصیغ -

 ؛التػبدی ػبِی ٔحتشْ ضٛسای

 ؛ٚالیبت غٙؼتی ٞبی پبسن دس ضشوت( 100) ثشای صٔیٗ تٛصیغ -

 ؛وبثُ ٚالیت ٔحٕذی ٔحٕذ رٕؼٝ غٙؼتی پبسن دْٚ فیض احبطٝ دیٛاس اػٕبس -

 سٚضٙبی سیستٓ ٚ ثشق تٛصیغ ، آة فبضُ ٚ آثشسب٘ی ضجىٝ ٔحبفظیٗ اطبق اػٕبس ٚ داخّی سشوٟبی اسفبِت اػٕبس -

 ؛وبثُ ٚالیت ٔحٕذی ٔحٕذ رٕؼٝ دْٚ فیض داخّی ٞبی ربدٜ

 ؛ثبسیىآة صساػتی  غٙؼتی پبسن دس ضشوت( 50) ثشای صٔیٗ تٛصیغ -

 ثش٘بٔٝ سىتٛسخػٛغی ا٘ىطبف( PSD NPP) خػٛغی سىتٛس ا٘ىطبف ثشای اِٚٛیت داسای ّٔی ثش٘بٔٝ ٚتذٚیٗ طشح -

 ؛آٖ تػٛیت ٔشاحُ طی ٚ  اِٚٛیت داسای ّٔی

   ؛فیػذی یب/ ٘شخ ٚ دٞی لشضٝ ضشایط تفىیه ثٝ وٛچه دٞٙذٜ لشضٝ اداسات  ثب٘ىی ٔبِی، ٔؤسسبت تٕبْ سشٚی -

 ثضسي أتؼٝ لّٓ 10 ثشای تحّیّی ٌضاسش تشتیت. ثبضذ ٔٛرٛد دسآٟ٘ب وفبیی خٛد أىبٖ وٝ ٞبی سىتٛس تخجیت -

 ؛خػٛغی سىتٛس ٚتٛسؼٝ سضذ غشؼ ٔطخع پیطٟٙبدات اسایٝ ثب ٔػشفی

 ؛آیٙذٜ سبَ 5  ثشای وطٕیشٜ سىتٛس  ا٘ىطبف ثشای ػُٕ پالٖ  طشح -

 .؛آٖ سبصی ٟٚ٘بیی آیٙذٜ، سبَ 5 ثشای ٚفش٘یچش چٛة غٙؼت، سىتٛس ا٘ىطبف ػُٕ پالٖ ٔسٛدٜ طشح -

 سبصی ٟٚ٘بیی آیٙذٜ سبَ 5 ثشای لیٕتی ٘یٕٝ ٚ لیٕتی ٞبی سًٙ سىتٛس ا٘ىطبف  ثشای ػُٕ پالٖ ٔسٛدٜ طشح  -

 ؛آٖ
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 ؛صساػتی ٔحػٛالت سىتٛس ٚسضذ ا٘ىطبف ثشای سبِٝ 5 ػُٕ پالٖ ٔٙظٛسی اخز ٚ تشتیت  -

 ؛لبِیٗ  سىتٛس ٚسضذ ا٘ىطبف ثشای سبِٝ 5 ػُٕ پالٖ تشتیت  -

 ؛ٚتزبست غٙؼت ٚصاست 1398 ٔبِی سبَ وبسی پالٖ ٚتشتیت طشح  -

 ؛ٚتزبست غٙؼت ٚصاست 1398 ٔبِی  سبَ اداسی فسبد ثب ٔجبسصٜ ػُٕ پالٖ  ٚتشتیت طشح  -

 ؛.ٚتزبست غٙؼت ٚصاست  1398 سبَ اداسی فسبد ثب ٔجبسصٜ ػُٕ پالٖ اصتطجیك ٚسبال٘ٝ سثؼٛاس ٌضاسش ٚتشتیت تٟیٝ. -

 ؛ٚٚالیبت ضٟشوبثُ ی ٞب اصٔبسویت ضشٚسی اِٚیٝ ٔٛاد لّٓ 18 ٘شخ رٕؼآٚسی  -

 ؛ثطشی ٔٙبثغ ثخص دس سبِٝ سٝ استشاتیظیه پالٖ تشتیت ٚ تٟیٝ  -

 ؛(Trining Currculum) آٔٛصضی وشیىِٛٓ تشتیت  -

 ؛ٚصاست سبیت ٚیت(  up date)  سسب٘ی ثشٚص  -

 ؛خبسری ٞبی وطٛس ثشای ٔذت وٛتب آٔٛصضی ٞبی ثٛسسیٝ طشصاِؼُٕ تشتیت  -

 

 ٚصاست غٙؼت ٚتزبست: 1399فطشدٜ دستآٚسد ٞبی سبَ 

 

 ؛وٙذ ٔی ایزبد ٕ٘بیٙذٌی ٚخبسد افغب٘ستبٖ دس افغبٖ ٞبی ضشوت دیتبثیس ایزبد  -

 ؛( SAARC ) سبسن سبصٔبٖ سىشتشیت ثٝ تؼشفٛی ٚضجٝ تؼشفٛی غیش ٔٛا٘غ ِست اسسبَ  -

 ؛تزبستی ٞبی آتطٝ ثشای ظشفیت اصتمبی ثش٘بٔٝ ا٘ذاصی ساٜ  -

 ؛افغب٘ستبٖ تشا٘ضیت ّٔی پبِیسی تذٚیٗ  -

 ؛افغب٘ستبٖ غبدساتی أتؼٝ ثشای ثبصاسیبثی پبِیسی ا٘ىطبف  -

 ٚپبِیسی ٚٔشالجت حفظ پبِیسی غٙؼتی، ٞبی پبسن ا٘ىطبف غٙؼتی،پبِیسی ٞبی پبسن ساٜ ٘مطٝ ٚتشتیت طشح  -

 ؛صٔیٗ تٛصیغ

 ٞبی ٚصٖٚ سىتٛس ٞش ثشای تطٛیمی ٞبی ثستٝ ٚایزبد دسوطٛس ٌزاسی سشٔبیٝ رزة ثشای ٔطخع ٔیىب٘یضْ تٟیٝ  -

 ؛التػبدی

 .؛دٚأذاس ثطٛس آٖ ٕ٘ٛدٖ ٚاپذیذ ٞب ٚضشوت ٌزاساٖ سشٔبیٝ ٔؼّٛٔبت حفظ ثشای ٔطخع دیتبثیس  -

 ؛ٚصاست سبیت ٚیت دس اطالػبتی ثب٘ه ایزبد  -

 ؛ٕ٘بیطٍبٜ ٚسیبست ٚصاست ٔشاوض ثشای ستٙذسد ا٘تش٘یتی ضجىٝ ٚسبختٗ دیضایٗ سشٚی،  -

 ٔٛاد تػذی سیبست ٕ٘بیطٍبٜ، سیبست ٔشوضی، ٚحجت ٚصاست ٔشوض سیستٓ سبختٗ VOIP ثشای وٙفشا٘س ٚیذیٛ  -

 ؛صٖٚ ضص ٚتزبست غٙؼت ٞبی ٚسیبست ٘فتی

 


